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Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност 

(мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от 

януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка), към 03.08.2018 г. 

 

Дата на 

заседание/дело/докладчик/отделение/страни/предмет 
Резултат 

внохд № 156/2016 г., докл. Венелин Иванов, с 

подсъдими В. Б., К. К, Н. С., Ц. И., К. Я., Н. Н., Г. Д., 

образувано по жалби и протест. 

 

С присъдата по нохд № 126/2014 г. на СНС 

подсъдимите са признати за виновни, както следва: 

- В. Б. – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 

3, т. 1 вр. ал. 1 от НК (групата е създадена извършване на 

престъпления по чл. 354а, ал. 2 вр. ал. 1 от НК), за което 

му е наложено наказание девет години "лишаване от 

свобода" при първоначален строг режим в затвор от 

закрит тип. 

- Н. С. – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 

3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (групата е създадена извършване на 

престъпления по чл. 354а, ал. 2 вр. ал. 1 от НК); по чл. 

354а, ал. 2, т. 1, пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за 

които му е определено едно общо най-тежко наказание – 

седем години "лишаване от свобода", което да се изтърпи 

при първоначален общ режим в затворническо 

общежитие от открит тип, към общото наказание е 

присъединено и наказанието „глоба“ в размер на 

четиридесет хиляди лева; 

- Ц. И. – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 

С определение в съдебно заседание, проведено 

на 21.02.2018 г. делото е спряно до 

екстрадицията на подсъдимия Б. в Република 

България 
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3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (групата е създадена извършване на 

престъпления по чл. 354а, ал. 2 вр. ал. 1 от НК); по чл. 

354а, ал. 2, т. 1, пр. 2 и т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ 

и б. „б“ от НК, за които му е определено едно общо най-

тежко наказание – осем години "лишаване от свобода", 

което да се изтърпи при първоначален строг режим в 

затвор от закрит тип; към общото наказание е 

присъединено и наказанието „глоба“ в размер на 

четиридесет хиляди лева; 

- К. Я. – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 

3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (групата е създадена извършване на 

престъпления по чл. 354а, ал. 2 вр. ал. 1 от НК); по чл. 

354а, ал. 1, пр. 4 от НК, за които й е определено едно 

общо най-тежко наказание – шест години "лишаване от 

свобода" при първоначален общ режим в затворническо 

общежитие от открит тип; към общото наказание е 

присъединено и наказанието „глоба“ в размер на 

четиридесет хиляди лева. 

- Г. Д. – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 

3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (групата е създадена извършване на 

престъпления по чл. 354а, ал. 2 вр. ал. 1 от НК), за което 

му е наложено наказание пет години "лишаване от 

свобода" при първоначален общ режим в затворническо 

общежитие от открит тип. 

- К. К. е оправдан по повдигнатото обвинение за 

извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от 

НК (групата е създадена извършване на престъпления по 

чл. 354а, ал. 2 вр. ал. 1 от НК).  

- Н. Н. е оправдан по повдигнатото обвинение за 
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извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от 

НК (групата е създадена извършване на престъпления по 

чл. 354а, ал. 2 вр. ал. 1 от НК), по  чл. 354а, ал. 1, изр. 1, 

пр. 5 вр. чл. 18, ал. 1 от НК. 

внохд № 292/2016 г., докл. Румяна Илиева, с 

подсъдими Д. Г., В. И., В. Е., образувано по жалби. 

 

С присъдата по нохд № 1411/2014 г. на СНС 

подсъдимите са признати за виновни, както следва: 

- Д. Г. – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 

1 вр. чл. 93, т. 20 от НК (групата е създадена да върши 

престъпления по чл. 159а от НК – набиране на лица за 

извършване на платени секс услуги), за което му е 

наложено наказание три години "лишаване от свобода" 

при първоначален строг режим в затвор или 

затворническо общежитие от закрит тип; 

- В. И. – за извършено престъпление по чл. 159а, 

ал. 1, пр. 1 (ред. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) от НК, за което 

му е наложено наказание една година и шест месеца 

"лишаване от свобода", отложено на основание чл. 66, 

ал. 1 от НК за срок от три години, както и наказание 

„глоба“ в размер на две хиляди лева, като го оправдава за 

повдигнатото му обвинение за извършено престъпление 

по чл. 159в, пр. 2 (ред. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) от НК. 

- В. Е. – за извършено престъпление по чл. 159а, 

ал. 1, пр. 1 (ред. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) от НК, за което 

му е наложено наказание една година и седем месеца 

"лишаване от свобода" при първоначален строг режим в 

затвор или затворническо общежитие от закрит тип, 

Решение № 20/18.06.2018 г. - ИЗМЕНЯВА 

присъда от 21.07.2016 г. по нохд № 1411/2014 г. 

СНС като:  ОПРАВДАВА подс. В. Е. относно 

формата на изпълнително деяние „набира“ по 

обвинението по пр. 1, ал. 1, чл. 159а НК /ред. ДВ 

бр. 75/2006 г./;   

НАМАЛЯВА наложеното на подс. В. Е. 

наказание от една година и седем месеца 

ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА; 

НАМАЛЯВА наложеното на подс. Д. Г. 

наказание от три години на ДВЕ ГОДИНИ 

ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА; 

НАМАЛЯВА наложеното на подс. В. И. 

наказание от една година и шест месеца на 

ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. 

ОТМЕНЯВА В ЧАСТТА, в която по отношение 

на подс. Д. Г. и подс. В. Е. е определен ТИПА 

НА ЗАТВОРНИЧЕСКО ЗАВЕДЕНИЕ, в което 

да се настанят първоначално. 

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й 

част. 
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както и наказание „глоба“ в размер на две хиляди лева, 

като го оправдава за повдигнатото му обвинение за 

извършено престъпление по чл. 159в, пр. 2 (ред. – ДВ, 

бр. 92 от 2002 г.) от НК. 

внохд № 42/2017 г., докл. Румяна Илиева, с 

подсъдими С. И., П. М., Г. Б., П. К., М. Е., И. Д., Г. Г., И. 

С., Н. С., И. П., З. Т., И. А., образувано по протест. 

 

С присъдата по нохд № 857/2014 г. на СНС съдът е 

признал подсъдимите за невиновни и ги оправдава по 

повдигнатите им обвинения, както следва: 

- С. И. – по обвинението за престъпление по чл. 

321, ал. 3, пр. 2 и 4 вр. ал. 1, пр. 2 от НК; по чл. 302, т. 1, 

пр. предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 вр. чл. 20, 

ал. 2 от НК;  

- П. М. – по обвинението за престъпление по чл. 

321, ал. 3, пр. 2 и 4 вр. ал. 2 вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 

1, пр. предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 вр. чл. 

20, ал. 2 от НК;  

- Г. Б. – по обвинението за престъпление по чл. 

321, ал. 3, пр. 2 и 4 вр. ал. 2 вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 

1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 вр. чл. 

26, ал. 1 от НК;  

- П. К. – по обвинението за престъпление по чл. 

321, ал. 3, пр. 2 и 4 вр. ал. 2 вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 

1, пр. предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 от НК;  

- М. Е. – по обвинението за престъпление по чл. 

321, ал. 3, пр. 2 и 4 вр. ал. 2 вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 

1, пр. предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 вр. чл. 

Присъда № 5/11.05.2018 г. - ОТМЕНЯ Присъда 

от 28.11.2016 г. по НОХД № 857/2014 по описа 

на Специализирания наказателен съд, ХІ н.с.  

в частта й, с която подсъдимите С. И., П. М., Г. 

Б., П. К., М. Е., И. Д., Г. Г. и И. С. са признати за 

НЕВИННИ и съответно  ОПРАВДАНИ по 

повдигнатите им обвинения:  

- по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4 вр. с ал.1, пр.2 от 

НК – за подсъдимия И. и по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4 вр. с ал.2 от НК – за подсъдимите М., Б., 

К., Е., Д., Г. и С.;  

- по чл.302, т.1, пр. предпоследно вр. с чл.301, 

ал.1, пр.2, алт.2 вр. с чл.26 от НК – за 

подсъдимия Б.;  

- по чл.302, т.1, пр. предпоследно вр. с чл.301, 

ал.1, пр.2, алт.2 вр. с чл.26, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 

от НК – за подсъдимия Е.;  

- по чл.302, т.1, пр. предпоследно вр. с чл.301, 

ал.1, пр.2, алт.2 вр. с чл.26, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 

от НК – за подсъдимия Д.;  

- по чл.302, т.1, пр. предпоследно вр. с чл.301, 

ал.1, пр.2, алт.2 вр. с чл.26, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 

от НК – за подсъдимия С. и  

- по чл.302, т.1, пр. предпоследно вр. с чл.301, 

ал.1, пр.2, алт.2 вр. с чл.26, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 
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26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК;  

- И. Д. – по обвинението за престъпление по чл. 

321, ал. 3, пр. 2 и 4 вр. ал. 2 вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 

1, пр. предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 вр. чл. 

26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК;  

- Г. Г. – по обвинението за престъпление по чл. 

321, ал. 3, пр. 2 и 4 вр. ал. 2 вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 

1, пр. предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 вр. чл. 

26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК;  

- И. С. – по обвинението за престъпление по чл. 

321, ал. 3, пр. 2 и 4 вр. ал. 2 вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 

1, пр. предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 вр. чл. 

26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК;  

- Н. С. – по обвинението за престъпление по чл. 

302, т. 1, пр. предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 

от НК; 

- И. П. – по обвинението за престъпление по чл. 

302, т. 1, пр. предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 

от НК;  

- З. Т. – по обвинението за престъпление по чл. 

302, т. 1, пр. предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 

от НК;  

- И. А. – по обвинението за престъпление по чл. 

302, т. 1, пр. предпоследно вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 

от НК. 

 

от НК – за подсъдимия Г. 

в частта й, относно разпореждането с 

веществените доказателства и в частта й, с 

която направените по делото разноски, изцяло 

са оставени за сметка на Държавата, и вместо 

това постановява НОВА ПРИСЪДА, както 

следва: 

 

 ПРИЗНАВА подсъдимите С. И., П. М, Г. 

Б., П. К., М. Е., И. Д., Г. Г. и И. С. за 

ВИНОВНИ за извършено престъпления по 

чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4 вр. с ал.2 от НК ги 

ОСЪЖДА, както следва: 

 подсъдимия С. И. на ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, 

подсъдимите П. М., Г. Б., П. К., М. Е., И. Д., Г. 

Г. и И. С. на по ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ 

ОТ СВОБОДА, всеки един от тях, 

като ги признава за НЕВИННИ, в това да са 

участвали в групата през месец март 2011 г., 

както и в това същата да е била ръководена от 

подсъдимия С. И., поради което ги 

ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото 

им обвинение в този смисъл, а за подсъдимия И. 

и по обвинението във вр. с ал.1, пр.2 на чл.321 

от НК (за ръководство). 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г. Б. . за ВИНОВЕН 

за извършено престъпление по чл.302, т.1, пр. 
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предпоследно вр. с чл.301, ал.1, пр.2, алт.2 вр. с 

чл.26 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ 

ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ГЛОБА в 

размер на 3 000 (три хиляди) лева, 

ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна 

длъжност в органите на МВР за срок от ПЕТ 

ГОДИНИ и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да 

упражнява професия полицай за срок от ПЕТ 

ГОДИНИ. 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М. Е.  за ВИНОВЕН 

за извършено престъпление по 

 чл.302, т.1, пр. предпоследно вр. с чл.301, ал.1, 

пр.2, алт.2 вр. с чл.26 вр. с чл.20, ал.2 от НК го 

ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ 

МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, 

ГЛОБА в размер на 3 000 (три хиляди) лева, 

ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна 

длъжност в органите на МВР за срок от ПЕТ 

ГОДИНИ и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да 

упражнява професия полицай за срок от ПЕТ 

ГОДИНИ. 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И. Д. за ВИНОВЕН 

за извършено престъпление по 

 чл.302, т.1, пр. предпоследно вр. с чл.301, ал.1, 

пр.2, алт.2 вр. с чл.26 вр. с чл.20, ал.2 НК го 

ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ 

МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, 



7 
 

ГЛОБА в размер на 3 000 (три хиляди) лева, 

ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна 

длъжност в органите на МВР за срок от ПЕТ 

ГОДИНИ и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да 

упражнява професия полицай за срок от ПЕТ 

ГОДИНИ. 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г. Г. за ВИНОВЕН за 

извършено престъпление по чл.302, т.1, пр. 

предпоследно вр. с чл.301, ал.1, пр.2, алт.2 вр. с 

чл.26 вр. с чл.20, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на 

ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ 

СВОБОДА, ГЛОБА в размер на 4 000 (четири 

хиляди) лева, ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да 

заема държавна длъжност в органите на МВР 

за срок от ПЕТ ГОДИНИ и ЛИШАВАНЕ ОТ 

ПРАВО да упражнява професия полицай за 

срок от ПЕТ ГОДИНИ. 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И. С. за ВИНОВЕН 

за извършено престъпление по 

 чл.302, т.1, пр. предпоследно вр. с чл.301, ал.1, 

пр.2, алт.2 вр. с чл.26 вр. с чл.20, ал.2 вр. с чл.54 

от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ  И 

ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ 

СВОБОДА, ГЛОБА в размер на 3 000 (три 

хиляди) лева, ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да 

заема държавна длъжност в органите на МВР 

за срок от ПЕТ ГОДИНИ и ЛИШАВАНЕ ОТ 
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ПРАВО да упражнява професия полицай за 

срок от ПЕТ ГОДИНИ.    
 На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА 

на подсъдимия Г. Б. едно общо, най-тежко 

наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ 

ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. 

 На основание чл.23, ал.2 от НК 

ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното на 

подсъдимия Б. общо, най-тежко наказание и 

наказанията ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да 

заема държавна длъжност в органите на МВР 

за срок от ПЕТ ГОДИНИ и ЛИШАВАНЕ ОТ 

ПРАВО да упражнява професия полицай за 

срок от ПЕТ ГОДИНИ. 

На основание чл.23, ал.3 от НК 

ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното на 

подсъдимия Б. общо, най-тежко наказание и 

наказанието ГЛОБА в размер на 3 000 (три 

хиляди) лева. 

На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определя 

първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на 

наложеното на подсъдимия Б. общо, най-тежко 

наказание три години лишаване от свобода.  

 

На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на 

подсъдимия М. Е. едно общо, най-тежко 

наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ 

МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. 

 На основание чл.23, ал.2 от НК 
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ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното на 

подсъдимия Е. общо, най-тежко наказание и 

наказанията ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да 

заема държавна длъжност в органите на МВР 

за срок от ПЕТ ГОДИНИ и ЛИШАВАНЕ ОТ 

ПРАВО да упражнява професия полицай за 

срок от ПЕТ ГОДИНИ. 

На основание чл.23, ал.3 от НК 

ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното на 

подсъдимия Е. общо, най-тежко наказание и 

наказанието ГЛОБА в размер на 3 000 (три 

хиляди) лева. 

На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определя 

първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на 

наложеното на подсъдимия Е. общо, най-тежко 

наказание три години и шест месеца лишаване 

от свобода. 

На основание чл.59, ал.1 и ал.2 от НК 

ПРИСПАДА от наложеното на подсъдимия Е. 

общо, най-тежко наказание три години и шест 

месеца лишаване от свобода, времето, през 

което същият е бил задържан по реда на НПК и 

с мярка за неотклонение „Задържане под 

стража“.   

 

На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на 

подсъдимия И. Д. едно общо, най-тежко 

наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ 

МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. 
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 На основание чл.23, ал.2 от НК 

ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното на 

подсъдимия Д. общо, най-тежко наказание и 

наказанията ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да 

заема държавна длъжност в органите на МВР 

за срок от ПЕТ ГОДИНИ и ЛИШАВАНЕ ОТ 

ПРАВО да упражнява професия полицай за 

срок от ПЕТ ГОДИНИ. 

На основание чл.23, ал.3 от НК 

ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното на 

подсъдимия Д. общо, най-тежко наказание и 

наказанието ГЛОБА в размер на 3 000 (три 

хиляди) лева. 

На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определя 

първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на 

наложеното на подсъдимия Д. общо, най-тежко 

наказание три години и шест месеца лишаване 

от свобода. 

На основание чл.59, ал.1 и ал.2 от НК 

ПРИСПАДА от наложеното на подсъдимия Д. 

общо, най-тежко наказание три години и шест 

месеца лишаване от свобода, времето, през 

което същият е бил задържан по реда на НПК и 

с мярка за неотклонение „Задържане под 

стража“.   

 

На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на 

подсъдимия Г. Г. едно общо, най-тежко 

наказание в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ 
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ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. 

 На основание чл.23, ал.2 от НК 

ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното на 

подсъдимия Г. общо, най-тежко наказание и 

наказанията ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да 

заема държавна длъжност в органите на МВР 

за срок от ПЕТ ГОДИНИ и ЛИШАВАНЕ ОТ 

ПРАВО да упражнява професия полицай за 

срок от ПЕТ ГОДИНИ. 

На основание чл.23, ал.3 от НК 

ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното на 

подсъдимия Г. общо, най-тежко наказание и 

наказанието ГЛОБА в размер на 4 000 (четири 

хиляди) лева. 

На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определя 

първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на 

наложеното на подсъдимия Г. общо, най-тежко 

наказание четири години лишаване от свобода. 

На основание чл.59, ал.1 и ал.2 от НК 

ПРИСПАДА от наложеното на подсъдимия Г. 

общо, най-тежко наказание четири години 

лишаване от свобода, времето, през което 

същият е бил задържан по реда на НПК и с 

мярка за неотклонение „Задържане под стража“.   

 

На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на 

подсъдимия И. С. едно общо, най-тежко 

наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ 

МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. 



12 
 

 На основание чл.23, ал.2 от НК 

ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното на 

подсъдимия С. общо, най-тежко наказание и 

наказанията ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да 

заема държавна длъжност в органите на МВР 

за срок от ПЕТ ГОДИНИ и ЛИШАВАНЕ ОТ 

ПРАВО да упражнява професия полицай за 

срок от ПЕТ ГОДИНИ. 

На основание чл.23, ал.3 от НК 

ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното на 

подсъдимия С. общо, най-тежко наказание и 

наказанието ГЛОБА в размер на 3 000 (три 

хиляди) лева. 

На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определя 

първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на 

наложеното на подсъдимия С. общо, най-тежко 

наказание три години и шест месеца лишаване 

от свобода. 

На основание чл.59, ал.1 и ал.2 от НК 

ПРИСПАДА от наложеното на подсъдимия С. 

общо, най-тежко наказание три години и шест 

месеца лишаване от свобода, времето, през 

което същият е бил задържан по реда на НПК и 

с мярка за неотклонение „Задържане под 

стража“.   

 

На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определя 

първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на 

наложеното на подсъдимия С. И. наказание 
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четири години лишаване от свобода. 

На основание чл.59, ал.1 и ал.2 от НК 

ПРИСПАДА от наложеното на подсъдимия И. 

наказание четири години лишаване от свобода, 

времето, през което същият е бил задържан по 

реда на НПК и с мярка за неотклонение 

„Задържане под стража“.   

 

На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определя 

първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на 

наложеното на подсъдимия П. М. наказание три 

години лишаване от свобода. 

На основание чл.59, ал.1 и ал.2 от НК 

ПРИСПАДА от наложеното на подсъдимия М. 

наказание три години лишаване от свобода, 

времето, през което същият е бил задържан по 

реда на НПК и с мярка за неотклонение 

„Задържане под стража“.   

 

На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определя 

първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на 

наложеното на подсъдимия П. К. наказание три 

години лишаване от свобода. 

На основание чл.59, ал.1 и ал.2 от НК 

ПРИСПАДА от наложеното на подсъдимия К. 

наказание три години лишаване от свобода, 

времето, през което същият е бил задържан по 

реда на НПК и с мярка за неотклонение 

„Задържане под стража“.   
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 На основание чл.53, ал.1, б. „а“ от НК 

ОТНЕМА в полза на Държавата, веществените 

доказателства иззети от подсъдимия те И., Б, К., 

Д., Г. С.  

 

ОСЪЖДА подсъдимите М. Е. и Г. Г. да 

заплатят солидарно на Държавата по сметка на 

НАП, сумата от 40 лева – съставляваща 

липсващия предмет на приетия на 27.04.2011 г. 

подкуп от Л. Й.  

ОСЪЖДА подсъдимия И. Д. да заплати на 

Държавата по сметка на НАП, сумата от общо 

40 лева – съставляващи липсващия предмет на 

приетите на 11.05.2011 г. подкупи от А. З. и И. 

И. 

ОСЪЖДА подсъдимия М. Е. да заплати на 

Държавата по сметка на НАП, сумата от 20 лева 

– съставляваща липсващия предмет на приетия 

на 15.05.2011 г. подкуп от Г. Н. 

ОСЪЖДА подсъдимите Г. Г. и И. С. да заплатят 

солидарно на Държавата по сметка на НАП, 

сумата от общо 40 лева – съставляващи 

липсващия предмет на приетите на 16.05.2011 г. 

и 17.05.2011 г. подкупи, съответно от И. П. и Д. 

И. 

ОСЪЖДА подсъдимия Г. Г. да заплати на 

Държавата по сметка на НАП, сумата от 20 лева 

– съставляваща липсващия предмет на приетия 
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на 17.05.2011 г. подкуп от Д. К. 

ОСЪЖДА подсъдимия И. С. да заплати на 

Държавата по сметка на НАП, сумата от 50 лева 

– съставляваща липсващия предмет на приетия 

на 17.05.2011 г. подкуп от И. А. 

ОСЪЖДА подсъдимите М. Е. и И. Д. да 

заплатят солидарно на Държавата по сметка на 

НАП, сумата от 20 лева – съставляваща 

липсващия предмет на приетия на 18.05.2011 г. 

подкуп от Н. Г.  

ОСЪЖДА подсъдимия Г. Б. да заплати на 

Държавата по сметка на НАП, сумата от общо 

70 лева – съставляващи липсващия предмет на 

приетите на 25.05.2011 г. подкупи от З. Н. и Б. 

Ч. 

 

 ОСЪЖДА подсъдимите С. И., П. М., Г. Б., 

П. К., М. Е., И. Д., Г. Г. и И. С., да заплатят 

всеки един от тях сумата от по 522,08 лева – 

разноски по водене на делото (с общ размер 4 

176,63 лева), от които да заплатят сумата от по 

365,65 лева по сметка на СО-СГП за 

направените разноски в досъдебното 

производство (в общ размер на 2 925,19 лева) и 

сумата от по 156,43 лева по сметка на СНС за 

направените разноски на първоинстанционното 

производство (в общ размер на 1 251,44 лева).  

 На основание чл.190, ал.1 от НПК, 

останалите направени по делото разноски в 
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размер на 268,71 лева, остават за сметка на 

държавата.   

 

 ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата 

й част. 

10.09.2018 г. и 19.10.2018 г. – внохд № 43/2017 г., 

докл. Красимира Костова, с подсъдими С. Б., И. С., М. 

А., С. Г., Т. Г., А. К., А. Н., С. Д., И. Д., Г. Г., Т. Т., Т. В., 

А. Я., образувано по жалба и протест. 

 

С присъдата по нохд № 1306/2013 г. на СНС съдът 

признава: 

- С. Б. - за виновен за извършено престъпление по 

чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 1 вр. ал. 1 пр. 2 НК 

(групата е създадена за извършване на престъпления по 

чл. 354а ал. 1 и ал. 2  от НК), за което му е наложено 

наказание седем години "лишаване от свобода" при 

първоначален строг режим в затвор или затворническо 

общежитие от закрит тип. 

С. Б. е оправдан по повдигнатото му обвинение за 

престъпление по чл. 321 ал. 1 пр. 1 НК. 

- И. С. - за виновен за извършено престъпление по 

чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е 

създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 

1 и ал. 2  от НК), за което му е наложено наказание пет 

години "лишаване от свобода" при първоначален строг 

режим в затвор или затворническо общежитие от закрит 

тип. 

- М. А. - за виновен за извършено престъпление по 
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чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е 

създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 

1 и ал. 2  от НК), за което му е наложено наказание пет 

години "лишаване от свобода" при първоначален строг 

режим в затвор или затворническо общежитие от закрит 

тип. 

- С. Г. - за виновен за извършено престъпление по 

чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е 

създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 

1 и ал. 2  от НК), за което му е наложено наказание пет 

години "лишаване от свобода" при първоначален строг 

режим в затвор или затворническо общежитие от закрит 

тип. 

- Т. Г. - за виновен за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е 

създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 

1 и ал. 2  от НК); чл. 199 ал. 1 т. 3 пр. 2 и т. 5 пр. 2 вр. чл. 

198 ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 131 ал. 1 т. 8 пр. 2 

вр. чл. 130 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 199 ал. 1 т. 5 пр. 2 

вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 и пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 143 

ал 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за които му е определено едно 

общо най-тежко наказание – седем години "лишаване от 

свобода". На осн. чл. 24 НК така определеното общо най-

тежко наказание е увеличено с три години лишаване от 

свобода. Така определеното увеличено общо най-тежко 

наказание да се изтърпи при първоначален строг режим в 

затвор или затворническо общежитие от закрит тип. 

- А. К. - за виновен за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е 
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създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 

1 и ал. 2  от НК); чл. 131 ал. 1 т.8 пр.2 вр. чл. 129 ал. 2 вр. 

ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 НК; чл. 131 ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 130 

ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 199 ал. 1 т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 

ал. 1 пр. 1 и пр. 2 вр. чл. 20 ал. 4 НК; чл. 143 ал. 1 вр. чл. 

20 ал. 4 НК, за които му е определено едно общо най-

тежко наказание – три години "лишаване от свобода", 

отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от пет 

години. 

- А. Н. - за виновен за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е 

създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 

1 и ал. 2  от НК); чл. 131 ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 130 ал. 1 

вр. чл. 20 ал. 4 НК; чл. 199 ал. 1 т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1 

пр. 1 и пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 143 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 

2 НК; чл. 354а ал. 3 т. 1 НК; чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 

вр. ал. 1 НК; чл. 339 ал. 1 НК, за които му е определено 

едно общо най-тежко наказание – пет години "лишаване 

от свобода", към което е присъединено наказанието 

„глоба“ в размер на двадесет хиляди лева.  

А. Н. е оправдан по едно от повдигнатите му 

обвинения за престъпление по чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 

пр. 2 вр. ал. 1 НК. 

- С. Д. - за виновен за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е 

създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 

1 и ал. 2  от НК); чл. 131 ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 129 ал. 2 

вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 199 ал. 1 т. 3 пр. 2 и т. 5 

пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 131 ал. 
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1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 130 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 НК; чл.199 ал. 

1 т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 и пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 

НК; чл. 143 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 213а ал. 2 т. 5 вр. 

ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко 

наказание – шест години "лишаване от свобода". На осн. 

чл. 24 НК така определеното общо най-тежко наказание 

е увеличено с три години лишаване от свобода. Така 

определеното увеличено общо най-тежко наказание да се 

изтърпи при първоначален строг режим в затвор или 

затворническо общежитие от закрит тип. Към общото 

най-тежко наказание се присъединява наказанието 

„глоба“ в размер на три хиляди лева. 

- И. Д. - за невиновен за извършени престъпления 

по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК 

(групата е създадена за извършване на престъпления по 

чл. 354а ал. 1 и ал. 2  от НК); чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 

2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 3 НК и го оправдава по 

повдигнатите му обвинения. 

- Г. Г. - за невиновен за извършени престъпления 

по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК 

(групата е създадена за извършване на престъпления по 

чл. 354а ал. 1 и ал. 2  от НК); чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 

2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и го оправдава по 

повдигнатите му обвинения. 

- Т. Т. - за невиновен за извършени престъпления 

по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК 

(групата е създадена за извършване на престъпления по 

чл. 354а ал. 1 и ал. 2  от НК); чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 

2 вр. ал. 1 НК и го оправдава по повдигнатите му 
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обвинения. 

- Т. В. - за виновен за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е 

създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 

1 и ал. 2  от НК); чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 

вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 26 ал 1 НК, за които му е 

определено едно общо най-тежко наказание – шест 

години "лишаване от свобода", което следва да се 

изтърпи при първоначален строг режим в затвор или 

затворническо общежитие от закрит тип. Към общото 

най-тежко наказание е присъединено наказанието 

„глоба“ в размер на двадесет хиляди лева. 

- А. Я. - за виновен за извършено престъпление по 

чл. 354а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за което му е 

наложено наказание две години "лишаване от свобода", 

като изпълнението е отложено на ос. чл. 66 ал. 1 НК за 

срок от четири години. Към наказанието е присъединено 

наказанието „глоба“ в размер на пет хиляди лева.  

А. Я. е оправдан по повдигнатото му обвинение за 

престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. 

ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на 

престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2  от НК). 

29.09.2018 г. - внохд № 143/2017 г. – докл. 

Красимира Райчева, с подсъдими Р. П., К. Р., С. И. и М. 

Д., образувано по въззивни жалби и протест. 

 

С присъда по нохд № 1409/2015 г. на СНС съдът 

признава: 

- Р. П. – за виновен за извършено престъпление по 
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чл. 354а ал. 2 т. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 29 ал. 1 б.“а“ вр. чл. 26 

ал. 1 НК, за което му е определено наказание „лишаване 

от свобода“ за срок от седем години, което да се изтърпи 

при първоначален строг режим в затвор и „глоба“ в 

размер на петдесет хиляди лева. 

Подсъдимият П. е признат за невиновен и оправдан 

за извършено престъпление по чл. 321 ал. 6 НК 

- К. Р. – за виновен за извършено престъпление по 

чл. 354 ал. 1 НК, за което му е определено наказание 

„лишаване от свобода“ за срок от една година; за 

извършено престъпление по чл. 278 ал. 6 предл. 2 алт. 2 

НК, за което му е определено наказание „лишаване от 

свобода“ за срок от две години и глоба в размер на десет 

хиляди лева. На подсъдимия е определено едно общо 

най-тежко наказание – две години "лишаване от 

свобода", което следва да изтърпи при първоначален 

строг режим в затвор. Към това наказание е 

присъединено наказанието „глоба“ в размер на десет 

хиляди лева. 

Подсъдимият Р. е признат за невиновен и оправдан 

за извършени престъпления по чл. 242 ал. 1 б. „г“ НК и 

чл. 321 ал. 6 НК. 

- М. Д. – за виновен за извършено престъпление по 

чл. 354а  ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК, за което му е 

определено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 

две години и „глоба“ в размер на пет хиляди лева; за 

извършено престъпление по чл. 339 ал. 1 от НК, за което 

му е определено наказание „лишаване от свобода“ за 

срок от една година. На подсъдимия е определено едно 
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общо най-тежко наказание – две години "лишаване от 

свобода", като на осн. чл. 66 изпълнението на така 

определеното наказание е отложено за срок от четири 

години. Към това наказание е присъединено наказанието 

„глоба“ в размер на пет хиляди лева. 

- С. И. – за виновен за извършено престъпление по 

чл.  278 ал. 6 НК, за което му е определено наказание 

„лишаване от свобода“ за срок от една година, като на 

осн. чл. 66 НК отлага отлага изпълнението на 

наказанието за срок от три години.  

17.10.2018 г. и 05.11.2018 г. - внохд № 210/2017 г. – 

докл. Румяна Илиева, с подсъдими З. И., И. И., М. И., Н. 

М., С. И., Е. Г., Г. И., Д. Р. и З. С., образувано по 

въззивни жалби и протест 

 

С Присъда № 33 от 15.11.2016 г. по нохд № 

1134/2014 г. на СНС съдът признава: 

- Д. Р. – за виновна за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 253 ал. 3 

т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 НК, за които й е определено 

едно общо най-тежко наказание – една година "лишаване 

от свобода", изтърпяването на което е отложено за срок 

от три години. Към така определеното общо най-тежко 

наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в 

размер на десет хиляди лева 

- И. И. – за виновен за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 253 ал. 3 

т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 НК, за които му е определено 

едно общо най-тежко наказание – две години "лишаване 
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от свобода", изтърпяването на което е отложено за срок 

от пет години. Към така определеното общо най-тежко 

наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в 

размер на десет хиляди лева 

- Н. М. – за виновна за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 253 ал. 3 

т. 2 вр. ал. 1 пр. 1 НК, за които й е определено едно общо 

най-тежко наказание – две години "лишаване от 

свобода", изтърпяването на което е отложено за срок от 

четири години. Към така определеното общо най-тежко 

наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в 

размер на десет хиляди лева 

- С. И. – за виновен за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК, чл. 253 ал. 3 

т. 2 вр. ал. 1 пр. 1 НК и чл. 339 ал. 1 НК, за които му е 

определено едно общо най-тежко наказание – три години 

"лишаване от свобода", изтърпяването на което е 

отложено за срок от пет години. Към така определеното 

общо най-тежко наказание е присъединено и наказанието 

„глоба“ в размер на петнадесет хиляди лева 

- Г. И. – за виновна за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК, чл. 253 ал. 3 

т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 253 ал. 3 т.2 вр. ал. 2 

пр. 2 и 5 вр. ал. 1 НК, за които й е определено едно общо 

най-тежко наказание – една година "лишаване от 

свобода", изтърпяването на което е отложено за срок от 

три години 

- З. И. – за виновен за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК за което му е 
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наложено наказание – две години "лишаване от свобода", 

изтърпяването което е отложено за срок от пет години 

Подсъдимият З. И. е признат за невинен и 

оправдан за извършено престъпление по чл. 253 ал. 3 т. 2 

вр. ал. 1 пр. 1 НК 

- М. И. – за виновна за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК, чл. 253 ал. 3 

т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 253 ал. 3 т.2 вр. ал. 1 

пр. 1 НК, за които й е определено едно общо най-тежко 

наказание – една година "лишаване от свобода", 

изтърпяването на което е отложено за срок от три 

години. Към така определеното общо най-тежко 

наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в 

размер на пет хиляди лева. 

Подсъдимата М. И. е призната за невиновна и 

оправдана за извършено престъпление по чл. 253 ал. 2 

пр. 2 и 5 вр. ал. 1 НК 

- Е. Г. – за виновна за извършени престъпления по 

чл. 253 ал. 1 пр. 1 НК, за което й е наложено наказание – 

три месеца "лишаване от свобода", изтърпяването на 

което е отложено за срок от две години 

- З. С – за невинен и оправдан за извършено 

престъпление по чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 и 5 вр. 

ал. 1 НК 

10.10.2018 г. и 07.11.2018 г. - внохд № 296/2017 г. – 

докл. Венелин Иванов, с подсъдими Х. Х. и И. С., 

образувано по протест 

 

С Присъда 06.06.2017 г. по нохд № 1896/2014 г. на 
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СНС съдът признава: 

- Х. Х. – за невиновен и го оправдава за извършени 

престъпления по чл. 142 ал. 3 т. 1 пр. 2, т.2 и т. 5 вр. ал. 2 

т. 1, т, 2 и т. 7 пр. 1 вр. с ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 29 ал. 

1 б.А от НК,  чл. 214 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 т. 1 и т.2 вр. ал. 1 

вр. чл. 213а ал. 2 т. 1 пр.1 т.4, т.6 ал. 3 т.2 и т.7 вр. чл. 20 

ал.2 вр. чл. 26ал. 1 вр. чл. 29 ал. 1 б.А от НК. 

- И. С. – за невиновен и го оправдава за извършени 

престъпления по чл. 142 ал. 3 т. 1 пр. 2, т.2 и т. 5 вр. ал. 2 

т. 1, т, 2 и т. 7 пр. 1 вр. с ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК,  чл. 

214 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 т. 1 и т.2 вр. ал. 1 вр. чл. 213а ал. 2 

т. 1 пр.1 т.4, т.6 ал. 3 т.2 и т.7 вр. чл. 20 ал.2 вр. чл. 26 ал. 

1 от НК. 

внохд № 330/2017 г. – докл. Румяна Илиева, с 

подсъдими Н. Б. и В. П., образувано по въззивни жалби 

 

С Присъда от 05.09.2017 г. по нохд № 1583/2016 г. 

на СНС съдът признава: 

- В. П. – за виновен за извършено престъпление по 

чл. 213а, ал. 2  вр. чл. 20, ал. 2 НК и за което му е 

наложено наказание две години "лишаване от свобода" 

което е отложено на основание чл. 66 ал. 1 НК за срок от 

пет години и глоба в размер на 3000 лв. 

- Н. Б. – за виновен за извършено престъпление по 

чл. 213а ал. 2 т. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и за което 

му е наложено наказание шест месеца "лишаване от 

свобода" което е отложено на основание чл. 66 ал. 1 НК 

за срок от три години. 

Решение № 15/12.07.2018 г. - ИЗМЕНЯВА 

присъда от 05.09.2017 г. по нохд № 1583/16 г. по 

описа на СНС, както следва: 

УВЕЛИЧАВА наложеното на подс. В. П. 

наказание от две години на ТРИ ГОДИНИ 

лишаване от свобода;  

УВЕЛИЧАВА наложеното на подс. Н. Б. 

наказание от шест месеца на ДВЕ ГОДИНИ 

лишаване от свобода; 

ОСЪЖДА подс. Н. Б. на ГЛОБА в размер на 

ТРИ ХИЛЯДИ ЛЕВА; 

ОТМЕНЯВА наложената на подс. В. П. 

ПРОБАЦИОННА МЯРКА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 

РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС с 

периодичност два пъти седмично за срок от пет 

години; 
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УВЕЛИЧАВА размера на присъденото на 

гражданския ищец и частен обвинител Л. П. 

П.П. обезщетение за претърпени неимуществени 

вреди от престъплението от 1000 лв. на ДЕСЕТ 

ХИЛЯДИ ЛЕВА; 

ОСЪЖДА подс. В. П. и подс. Н. Б. да заплатят 

по бюджета на Съдебната власт, Висш съдебен 

съвет, допълнителна държавна такса от 360 лв., 

съразмерно на уважената част от гражданския 

иск – по 180 лв. всеки един от тях, а на 

гражданския ищец и частен обвинител Л. П. 

П.П. сумата от 1200 лв., представляваща 

направени разноски пред настоящата съдебна 

инстанция – по 600 лв. всеки един от тях. 

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й 

част. 

08.10.2018 - внохд № 373/2017 г. – докл. Румяна 

Илиева, с подсъдими Х. Б., И. Г., П. К., И. Е., М. П., О. 

И., Т. С., М. С., образувано по въззивни жалби и протест 

 

С Присъда от 01.03.2017 г. по нохд № 1910/2014 г. 

на СНС съдът признава: 

- Т. С. – за невиновен и го оправдава за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК 

- О. И.  – за виновен за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 

вр. ал. 1 НК, за което му е наложено едно общо най-

тежко наказание осем години "лишаване от свобода", 

което следва да се изтърпи при първоначален „строг“ 
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режим. Към така определеното наказание лишаване от 

свобода присъединява и наказанието глоба в размер на 

5000 лв. 

- М. С. – за невиновен и го оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и по чл. 

354а ал. 2 изр. 2 предл. последно т. 1 и т. 4 вр. чл. 20 ал. 2 

вр. ал. 1 вр. чл. 29 ал. 1 б.А НК.  

- Х. Б. – за невиновен и го оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК  

Х. Б. е признат за виновен за извършено 

престъпление по чл. 354а ал. 1 НК, за което му е 

наложено наказание една година "лишаване от свобода" 

което е отложено на основание чл. 66 ал. 1 НК за срок от 

три години.  

- М. П.  – за виновен за извършени престъпления 

по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 

вр. ал. 1 НК, за което му е наложено едно общо най-

тежко наказание две години "лишаване от свобода", 

което следва да се изтърпи при първоначален „общ“ 

режим. 

- И. Е.  – за виновен за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 

вр. ал. 1 НК, за което му е наложено едно общо най-

тежко наказание седем години "лишаване от свобода", 

което следва да се изтърпи при първоначален „строг“ 

режим. Към така определеното наказание лишаване от 

свобода присъединява и наказанието глоба в размер на 

20 000 лв. 

- П. К.  – за виновен за извършени престъпления по 
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чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 

вр. ал. 1 НК, за което му е наложено едно общо най-

тежко наказание шест години "лишаване от свобода", 

което следва да се изтърпи при първоначален „строг“ 

режим. Към така определеното наказание лишаване от 

свобода присъединява и наказанието глоба в размер на 

20 000 лв. 

- И. Г. – за невиновен и го оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК  

- И. Г. е признат за виновен за извършено 

престъпление по чл. 354а ал. 1 НК за което му е 

наложено наказание една година и шест месеца 

"лишаване от свобода" което следва да се изтърпи при 

първоначален „общ“ режим.  

14.09.2018 г. - внохд № 398/2017 г. – докл. Даниела 

Врачева, с подсъдими Ю. С. и К. К., образувано по 

въззивни жалби и протест. 

 

С Присъда от 12.06.2017 г. по нохд № 878/2014 г. 

на СНС съдът признава: 

- Ю. С. – за невиновен и го оправдава за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 6 НК. 

Ю. С. е признат за виновен за извършено 

престъпление по чл. 210 ал. 1 т.2 т.4 и т.5 вр. чл. 209 ал. 1 

вр. чл. 28 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК, за което му е наложено 

наказание четири години и шест месеца "лишаване от 

свобода", което следва да се изтърпи при първоначален 

„строг“ режим в затвор. 

- К. К. – за невиновен и го оправдава за извършено 
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престъпление по чл. 321 ал. 6 НК. 

К. К. е признат за виновен за извършено 

престъпление по чл. 210 ал. 1 т.2 и т.5 вр. чл. 209 ал. 1 вр. 

чл. 26 ал. 1 НК, за което му е наложено наказание при 

години "лишаване от свобода", изпълнението на което е 

отложено за срок от пет години. 

21.09.2018 г. - внохд № 406/2017 г. – докл. 

Веселина Вълева, с подсъдими Д. Д., М. Б. и П. Б., 

образувано по въззивни жалби 

 

С присъда по нохд № 1423/2015 г. на СНС съдът 

признава: 

- Д. Д. – за виновен за извършено престъпление по 

чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК, за което му е наложено 

наказание – десет години "лишаване от свобода", което 

да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от 

закрит тип при първоначален строг режим. 

- М. Б. – за виновен за извършено престъпление по 

чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което му е наложено 

наказание – осем години "лишаване от свобода", което да 

се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от 

закрит тип при първоначален строг режим. 

П. Б. – за виновен за извършено престъпление по 

чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което му е наложено 

наказание – девет години "лишаване от свобода", което 

да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от 

закрит тип при първоначален строг режим. 
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19.09.2018 г. - внохд № 7/2018 г. – докл. Румяна 

Илиева, с подсъдими М. Н., Р. П., М. Н., П. Х., А. Ш., В. 

А., Л. Г. и И. И. образувано по протест на СП 

 

С Присъда от 30.05.2017 г. по нохд № 770/2014 г. 

на СНС, съдът признава: 

- М. Н. – за невиновен и го оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 вр. ал. 3 

пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 3 и 4 вр. чл. 26 ал. 1 НК 

- М. Н. – за невиновна и я оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 

вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК 

- Р. П. – за невиновен и го оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал 5 

вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 4 вр. чл. 26 ал. 1 

НК 

- П. Х. – за невиновна и я оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 

вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 4 вр. чл. 26 ал. 1 

НК 

- А. Ш. – за невиновна и я оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 215 ал. 5 

вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 и ал. 4 вр. чл. 

26 ал. 1 НК 

- В. А. – за невиновен и го оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 

вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК 

- Л. Г. – за невиновна и я оправдава за извършени 
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престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 

вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК 

- И. И. – за невиновен и го оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал 2 вр. ал 1 НК и чл. 212 ал. 5 

вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК 

17.09.2018 - внохд № 18/2018 г. – докл. Румяна 

Илиева, с подсъдим Л. З. образувано по въззивна жалба 

на подсъдимия и протест на СП 

 

С Присъда № 37 от 30.05.2017 г. по нохд № 

1035/2016 г. на СНС, съдът признава: 

- Л. З. за виновен за извършено престъпление по 

чл. 354в ал. 3 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК, за което му е 

наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 

три години, изтърпяването на което е отложено за срок 

от пет години и глоба в размер на 10 000 / десет хиляди / 

лева. 

Подсъдимият З. е признат за невиновен и оправдан 

за извършено престъпление по чл. 354в ал. 1 вр. чл. 20 

ал. 4 вр. ал. 1 НК 

 

 

05.09.2018 г. - внохд № 19/2018 г. – докл. Димчо 

Георгиев, с подсъдими М. Е. М., И. М., И. Й., Ж. Б. и А. 

П. образувано по въззивни жалби на подсъдимите и 

протест на СП 

 

С Присъда № 37 от 30.05.2017 г. по нохд № 

855/2014 г. на СНС, съдът признава: 

- М. Е. М. – за невиновен и го оправдава за 
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извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК 

Подсъдимият М. Е. М. е признат за виновен за 

извършено престъпление по чл. 195 ал. 2 вр. чл. 195 ал. 1 

т. 3, т. 4 вр. чл. 194 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 18 

ал. 1 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от 

свобода“ за срок от четири години, като е признат за 

невиновен и оправдан за това да е осъществил деянието в 

условията на продължавано престъпление, деянието да е 

извършено от лица по чл. 142 ал. 2 т. 8 НК, което действа 

в изпълнение и по решение на ОПГ и да са повредили 

преграда и да са ползвали техническо средство и да са 

действали като съизвършители, както и за 

квалификациите по т. 9 на ал. 1 по чл. 195 и за чл. 26 ал. 

1 НК  

- И. М. – за невиновен и го оправдава за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК 

Подсъдимият М. е признат за виновен за 

извършено престъпление по чл. 195 ал. 2 вр. чл. 195 ал. 1 

т. 3, т. 4 вр. чл. 194 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 18 

ал. 1 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от 

свобода“ за срок от четири години, като е признат за 

невиновен и оправдан за това да е осъществил деянието в 

условията на продължавано престъпление, деянието да е 

извършено от лица по чл. 142 ал. 2 т. 8 НК, което действа 

в изпълнение и по решение на ОПГ и да са повредили 

преграда и да са ползвали техническо средство и да са 

действали като съизвършители, както и за 

квалификациите по т. 9 на ал. 1 по чл. 195 и за чл. 26 ал. 

1 НК 
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И. М. е признат за виновен за извършено 

престъпления по чл. 348 буква „а“ пр. 2 НК, за което му е 

наложено наказание пет месеца лишаване от свобода и 

глоба в размер на триста лева. 

На подсъдимия М. е наложено едно общо най-

тежко наказание, а именно четири години лишаване от 

свобода, към което е присъединена и глобата в размер на 

триста лева.  

- Ж. Б. - за невиновен и го оправдава за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК 

Подсъдимият Б. е признат за виновен за извършено 

престъпление по чл. 195 ал. 2 вр. чл. 195 ал. 1 т. 3, т. 4 вр. 

чл. 194 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 18 ал. 1 НК, за 

което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 

срок от четири години, като е признат за невиновен и 

оправдан за това да е осъществил деянието в условията 

на продължавано престъпление, деянието да е извършено 

от лица по чл. 142 ал. 2 т. 8 НК, което действа в 

изпълнение и по решение на ОПГ и да са повредили 

преграда и да са ползвали техническо средство и да са 

действали като съизвършители, както и за 

квалификациите по т. 9 на ал. 1 по чл. 195 и за чл. 26 ал. 

1 НК 

Ж. Б. е признат за виновен за извършено 

престъпление по чл. 339 ал. 1 пр. 2 НК, за което му е 

наложено наказание пет месеца лишаване от свобода. 

На подсъдимия Б. е наложено едно общо най-

тежко наказание, а именно четири години лишаване от 

свобода. 
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- А. П. - за невиновен и го оправдава за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК 

Подсъдимият П. е признат за виновен за 

извършено престъпление по чл. 195 ал. 2 вр. чл. 195 ал. 1 

т. 3, т. 4 вр. чл. 194 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 18 

ал. 1 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от 

свобода“ за срок от три години и шест месеца, като е 

признат за невиновен и оправдан за това да е осъществил 

деянието в условията на продължавано престъпление, 

деянието да е извършено от лица по чл. 142 ал. 2 т. 8 НК, 

което действа в изпълнение и по решение на ОПГ и да са 

повредили преграда и да са ползвали техническо 

средство и да са действали като съизвършители, както и 

за квалификациите по т. 9 на ал. 1 по чл. 195, за чл. 26 ал. 

1 НК и за чл. 20 ал. 2 НК. 

А. П. е признат за виновен за извършено 

престъпление по чл. 354а ал. 2 пр. 1 вр. ал. 1 пр. 4 алт. 1 

НК, за което му е наложено наказание седем години 

лишаване от свобода и глоба в размер на тридесет 

хиляди лева. 

А. П. е признат за виновен за извършено 

престъпление по чл. 339 ал. 1 пр. 2 НК, за което му е 

наложено наказание три години лишаване от свобода. 

На подсъдимия П. е наложено едно общо най-

тежко наказание, а именно седем години лишаване от 

свобода, към което е присъединено наказанието глоба в 

размер на тридесет хиляди лева. 

- И. Й. - за невиновен и го оправдава за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК 
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Подсъдимият Й. е признат за виновен за 

извършено престъпление по чл. 195 ал. 2 вр. чл. 195 ал. 1 

т. 3, т. 4 вр. чл. 194 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 18 

ал. 1 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от 

свобода“ за срок от три години и шест месеца, като е 

признат за невиновен и оправдан за това да е осъществил 

деянието в условията на продължавано престъпление, 

деянието да е извършено от лица по чл. 142 ал. 2 т. 8 НК, 

което действа в изпълнение и по решение на ОПГ и да са 

повредили преграда и да са ползвали техническо 

средство и да са действали като съизвършители, както и 

за квалификациите по т. 9 на ал. 1 по чл. 195, за чл. 26 ал. 

1 НК и за чл. 20 ал. 2 НК. 

И. Й. е признат за виновен за извършено 

престъпление по чл. 348 буква „а“ пр. 2 НК, за което му е 

наложено наказание три месеца лишаване от свобода и 

глоба в размер на сто и петдесет лева. 

На подсъдимия Й. е наложено едно общо 

наказание, а именно три години и шест месеца лишаване 

от свобода. 

12.09.2018 г. - внохд № 24/2018 г. – докл. 

Магдалена Лазарова, с подсъдими В. В., М. П., Б. Н., И. 

Ц., Й. К., Г. Г., Д. Н., Е. М., М. А., К. Т., М. Н. и М. В., 

образувано по въззивни жалби на подсъдимите и протест 

на СП 

С Присъда от 11.05.2017 г. по нохд № 761/2014 г. 

на СНС, съдът признава: 

- В. В. – за виновен за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 2 ал. 1 
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НК и чл. 339 ал. 1 НК, за които му е определено едно 

общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок 

от седем години. 

В. В. е признат за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 116 ал. 1 т. 10 вр. чл. 115 

вр. чл. 20 ал. 3 вр. ал. 1 НК. 

- М. П. – за виновен за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 1 и т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 

вр. чл. 2 ал. 1 НК и чл. 115 ал. 1 НК, за които му е 

определено едно общо най-тежко наказание „лишаване 

от свобода“ за срок от осемнадесет години. 

Увеличава така определеното общо най-тежко 

наказание с две години, като същото да се счита в размер 

на двадесет години лишаване от свобода. 

- Б. Н. – е признат за виновен за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 2 ал. 1 

НК, за което му е наложено наказание лишаване от 

свобода за срок от две години. 

Б. Н. е признат за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 339а ал. 1 НК 

- И. Ц. – е признат за виновен за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 2 ал. 1 

НК, за което му е наложено наказание лишаване от 

свобода за срок от три години. 

- Й. К. – е признат за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК 

- Г. Г. – е признат за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК 

- Д. Н. – е признат за виновен за извършено 
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престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 2 ал. 1  

НК, за което му е наложено наказание лишаване от 

свобода за срок от една година 

- Е. М. – за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 НК 

- М. А. – за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 НК 

- К. Т. – за виновен за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 2 ал. 1 

НК, за което му е наложено наказание лишаване от 

свобода за срок от три години и три месеца 

- М. Н. – за невиновен и го оправдава за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 НК 

- М. В. – за невиновна и я оправдава за 

извършено престъпление по чл. 339 ал. 1 НК 

внохд № 68/2018 г. – докл. Красимира Райчева, с 

подсъдими А. М., К. Д., С. М., Б. Б., И. Н., Б. К., 

образувано по въззивни жалби на подсъдимите и протест 

на СП 

 

С Присъда № 41 от 18.12.2017 г. по нохд № 

520/2017 г. на СНС, съдът признава: 

- А. М. – за невиновен и го оправдава за 

извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 

алт. 10 т. 1 вр. ал. 1 пр. 2 НК. 

- К. Д. – за виновен за извършено 

престъпление по чл. 354а ал. 2 изр. 2 алт. 1 пр. 2 вр. ал. 1 

вр. чл. 26 ал. 1 НК, за което му е определено наказание 

лишаване от свобода за срок от една година, 

04.06.2018 г. – обявено за решаване 



38 
 

изпълнението на което е отложено за срок от три години. 

К. Д. е признат за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 пр. 3 алт. 

10 т. 2 вр.ал. 2 НК. 

- С. М. – за виновен за извършено 

престъпление по чл. 354а ал. 1 алт. 1 пр. 4 НК, за което 

му е определено наказание лишаване от свобода за срок 

от две години и глоба в размер на пет хиляди лева, 

изпълнението на което е отложено за срок от четири 

години. 

С. М. е признат за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2, пр. 3 алт. 

10 т. 2 вр.ал. 2 НК. 

- Б. Б. – за виновен за извършено 

престъпление по чл. 354а ал. 1 алт. 1 пр. 4 вр. чл. 26 ал. 1 

НК, за което му е определено наказание лишаване от 

свобода за срок от три години и глоба в размер на пет 

хиляди лева, което следва да изтърпи в затворническо 

общежитие от „открит тип“ при първоначален „общ“ 

режим. 

Б. Б. е признат за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2, пр. 3 алт. 

10 т. 2 вр.ал. 2 НК. 

- И. Н. – за виновен за извършено 

престъпление по чл. 354а ал. 2 изр. 2 алт. 2 вр. ал. 1 НК, 

за което му е определено наказание лишаване от свобода 

за срок от три години, което следва да изтърпи 

ефективно в затворническо общежитие от „открит тип“ 

при първоначален общ режим. 
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И. Н. е признат за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2, пр. 3 алт. 

10 т. 2 вр.ал. 2 НК. 

- Б. К. – за невиновен и оправдан за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 алт. 10 т. 2 вр. 

ал. 2 НК 

19.10.2018 г. - внохд № 69/2018 г. – докл. Емилия 

Петкова, с подсъдими Х. В., С. А., З. Т., Б. М. и Т. И., 

образувано по въззивни жалби на подсъдимите и протест 

на СП 

 

С Присъда от 20.10.2017 г. по нохд № 1745/2012 г. 

на СНС, съдът признава: 

- Х. В. – за виновен за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК, чл. 214 ал. 

2 т. 2 вр. ал. 1 НК вр. чл. 213а ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 т. 5 вр. 

ал. 1 НК вр. чл. 142 ал. 2 т. 8 НК, чл. 214 ал. 2 т. 2 вр. ал. 

1 НК вр. чл. 213а ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 т. 5 вр. ал. 1 НК вр. 

чл. 142 ал 2 т. 8 НК вр. чл. 20 ал. 2 НК, за които му е 

определено едно общо най-тежко наказание, между 

определените за престъпленията описани по-горе и 

наложените му с присъди по нохд № 2834/2011 г. на СГС 

и нохд № 387/2001 на СОС, и споразумение по нохд № 

16599/2014 г. на СРС, а именно „лишаване от свобода“ за 

срок от девет години, което да бъде изтърпяно при 

първоначален „строг“ режим. Към наказанието 

„лишаване от свобода“ е присъединено наказание 

„глоба“ в размер на осем хиляди лева и конфискация на 

една трета от имуществото. 
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Х. В. е признат за невинен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 304б ал. 1 НК. 

- С. А. е призната за виновна за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 214 ал. 

2 т. 1 вр. ал 1 НК вр. чл. 213а ал. 2 т. 5 вр. ал. 1 НК вр. чл. 

142 ал. 2 т. 8 НК вр. чл. 20 ал. 2 НК, за които й е 

наложено едно общо най-тежко наказание „лишаване от 

свобода“ за срок от две години, изпълнението на което е 

отложено за срок от пет години. Към така определеното 

наказание е присъединено и наказание „глоба“ в размер 

на две хиляди и петстотин лева. 

- Б. М. – за виновен за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което 

му е определено едно общо най-тежко наказание, между 

определеното за престъплението описано по-горе и 

наложените му с присъди по нохд № 98/2007 г. на 

Софийски военен съд и нохд № 387/2001 на СОС, а 

именно „лишаване от свобода“ за срок от десет години. 

Увеличава определеното наказание „лишаване от 

свобода“ с една година, като определя за изтърпяване 

наказание „лишаване от свобода“ за срок от единадесет 

години, което да бъде изтърпяно при първоначален 

„строг“ режим. Към наказанието „лишаване от свобода“ 

е присъединено наказание „глоба“ в размер на пет 

хиляди лева. 

- З. Т. – за виновен за извършено 

престъпление по чл. 304б ал. 1 НК, за което му е 

наложено наказание „глоба“ в размер на пет хиляди лева. 

З. Т. е признат за невиновен и оправдан за 
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извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК 

и чл. 214  ал. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК вр. чл. 213а ал. 2 т. 5 вр. 

ал. 1 НК вр. чл. 142 ал. 8 НК вр. чл. 20 ал. 2 НК. 

- Т. И. – за невиновен и го оправдава за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 

НК. 

внохд № 86/2018 г. – докл. Даниела Росенова, с 

подсъдими А. С., Г. Р. и Д. С., образувано по въззивни 

жалби на подсъдимите  

 

С Присъда от 19.12.2017 г. по нохд № 1810/2014 г. 

на СНС, съдът признава: 

- А. С. – за виновен за извършено 

престъпление по чл.321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което му 

е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 

четири години и шест месеца, което следва да се изтърпи 

при първоначален „общ‘ режим. 

А. С. е признат за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК 

- Д. С. – за виновен за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което 

му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок 

от четири години, което следва да се изтърпи при 

първоначален „строг“ режим. Привежда в изпълнение 

спрямо С. наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 

шест месеца, наложено по нохд № 81/2002 г. на РС – 

Поморие. 

- Г. Р. – за виновен за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което 

18.06.2018 г. – обявено за решаване 
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му е определено наказание „лишаване от свобода“ за 

срок от три години и шест месеца, което следва да се 

изтърпи при първоначален „общ“ режим. 

05.10.2018 г. - внохд № 97/2018 г. – докл. Димчо 

Георгиев, с подсъдими Ц. С., С. С. и Т. Г., образувано по 

въззивни жалби на подсъдимите и протест на СП 

 

С Присъда от 01.08.2017 г. по нохд № 1707/2015 г. 

на СНС, съдът признава: 

- Ц. С. – за виновна за извършени 

престъпления по чл. 159а ал. 3 вр. ал. 1 пр. 1 и пр. 4 вр. 

ал. 2 т. 6 пр. 1 НК и чл. 159а ал. 3 вр. ал 1 пт. 1 и пр. 4 вр. 

ал. 2 т. 6 пр. 1 НК, за които и е определено едно общо 

най-тежко наказание, между определените за 

престъпленията описани по-горе, а именно „лишаване от 

свобода“ за срок от три години и шест месеца, което да 

бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим. Към 

наказанието „лишаване от свобода“ е присъединено 

наказание „глоба“ в размер на двадесет и пет хиляди 

лева. 

Ц. С. е призната за невиновна и оправдана за 

извършени престъпления по чл. 321 ал. 1 НК, чл. 159г вр. 

чл. 20 ал. 2 НК, чл. 159г вр. чл. 20 ал. 2 НК и чл. 182а ал. 

1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 18 ал. 1 НК. 

- С. С. – за невиновна и я оправдава за 

извършени престъпления по чл. 321 ал. 2 НК и чл. 159г 

вр. чл. 159а ал. 3 вр. ал. 1 пр. 1 вр. ал. 2 т. 6 пр. 1 вр. чл. 

20 ал. 2 вр. ал. 1 НК. 

- Т. Г. – за невиновна и я оправдава за 

 



43 
 

извършени престъпления по чл. 321 ал. 2 НК, чл. 159г вр. 

чл. 159а ал. 3 вр. ал. 1 пр. 1 и пр. 4 вр. ал. 2 т. 6 пр. 1 вр. 

чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК, чл. 159г вр. чл. 159а ал. 3 вр. ал. 

1 пр. 1 и пр. 4 вр. ал. 2 т. 6 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 

НК и чл. 182а ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 18 ал. 1 

НК. 

05.10.2018 г. - внохд № 99/2018 г. – докл. Димчо 

Георгиев, с подсъдими М. М., Д. М., Я. В., К. В., А. А., 

П. С., Г. Г. и М. Д., образувано по въззивни жалби на 

подсъдимите и протест на СП 

 

С Присъда от 15.11.2017 г. по нохд № 171/2016 г. 

на СНС, съдът признава: 

- М. М. – за невиновен и го оправдава за 

извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 

2 НК и чл. 213а ал. 3 т. 3 пр. 2 алт. 2 вр. ал. 2 т. 4 вр. ал. 1 

вр. чл. 26 ал. 1 НК 

- Д. М. – за виновен за извършено 

престъпление по чл. 213а ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1, за което 

му е определено наказание три години лишаване от 

свобода и глоба в размер на две хиляди лева, като го 

признава за невинен по правната квалификация по ал. 3 

т. 3 пр. 2 алт. 3 на чл. 213а НК 

Д. М. е признат за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 

2 НК 

- Я. В. – е признат за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 

2 НК 
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- К. В. – е признат за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 

2 НК 

- А. А. – е признат за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 

2 НК 

- П. С. – е признат за невиновен и оправдан за 

извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 

2 НК и чл. 213а ал. 3 т. 3 пр. 2 алт. 3 вр. ал. 2 т. 4 вр. ал. 1 

НК 

- Г. Г. – е признат за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 

2 НК 

- М. Д. – е признат за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 

2 НК 

19.09.2018 г. - внохд № 102/2018 г. – докл. Емилия 

Петкова, с подсъдими Е. М., Л. Л., Е. П. и М. Д., 

образувано по въззивен протест на СП 

 

С Присъда от 09.01.2018 г. по нохд № 646/2015 г. 

на СНС, съдът признава: 

- Е. М. – за невиновен и го оправдава за 

извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 

НК, чл. 142 ал. 2 т. 1, т. 2, т. 6 и т. 8 вр. ал. 1 НК, чл. 199 

ал. 1 т. 1 и т. 5 вр. чл. 198 ал 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 

НК, чл. 330 ал. 2 т. 4 вр. ал. 1 НК, чл. 116 ал. 2 пр. 4 вр. 

ал. 1 т. 6 вр. чл. 115 вр, чл. 18 ал. 1 НК, чл. 199 ал. 2 т. 3 

вр. чл. 199 ал. 1 т. 5 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 и 2 вр. чл. 20 
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ал. 2 вр. ал. 1 НК, чл. 199 ал. 1 т. 5 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 и 

пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 199 ал. 1 т. 5 вр. чл. 

198 ал. 1 пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК 

- Л. Л. – за невиновен и го оправдава за 

извършено престъпление по чл. 199 ал. 2 т. 3 вр. чл. 199 

ал. 1 т. 5 вр. чл. 198 пр. 1 и пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 

НК 

- Е. П. – за невиновен и го оправдава за 

извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК 

и чл. 199 ал. 2 т. 3 вр. чл. 199 ал. 1 т. 5 вр. чл. 198 пр. 1 и 

пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК 

- М. Д. – за невиновен и го оправдава за 

извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 

НК, чл. 330 ал. 2 т. 4 вр. ал. 1 НК, чл. 199 ал. 1 т. 5 вр. чл. 

198 ал. 1 пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК, чл. 142 ал. 2 т. 

1, т. 2, т. 6 и т. 8 вр. ал. 1 НК, чл. 199 ал. 1 т. 1 и т. 5 вр. 

чл. 198 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК. 

03.09.2018 г. - внохд № 103/2018 г. – докл. 

Веселина Вълева, с подсъдими Х. Ч., М. Б. и Б. З., 

образувано по въззивни жалби на подсъдимите  

 

С Присъда от 18.01.2018 г. по нохд № 1362/2013 г. 

на СНС, съдът признава: 

- М. Б. – за виновен за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК, за 

което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 

срок от една година, изпълнението на което е отложено 

за срок от три години 

- Б. З. – за невиновен и го оправдава за 
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извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 т. 2 

вр. ал. 2 НК 

- Х. Ч. – за виновен за извършено 

престъпление по чл. 354а ал. 3 пр. 2 т. 1 и т. 2 НК, за 

което му е определено наказание „лишаване от свобода“ 

за срок от четири месеца, изпълнението на което е 

отложено за три години. 

внохд № 124/2018 г. – докл. Галя Георгиева, с 

подсъдими И. И. и М. Д., образувано по въззивни жалби 

на подсъдимите  

 

С Присъда от 23.02.2018 г. по нохд № 1268/2017 г. 

на СНС, съдът признава: 

- И. И. – за виновен за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК и чл. 339 

ал. 1 пр. 2 НК, за които му е определено едно общо най-

тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от седем 

години, което следва да се изтърпи при първоначален 

„строг“ режим. 

- М. Д. – за невиновен и го оправдава за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 

НК. 

28.05.2018 г. – обявено за решаване 

внохд № 126/2018 г. – докл. Петя Колева, с 

подсъдими В. С., М. П., А. Л. и С. П., образувано по 

въззивни жалби на подсъдимите  

 

С Присъда от 12.01.2018 г. по нохд № 1777/2014 г. 

на СНС, съдът признава: 

- В. С. – за виновен за извършени 

09.07.2018 г. – обявено за решаване 
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престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 243в 

ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко 

наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, 

изтърпяването на което е отложено за срок от пет 

години, към което присъединява и наказанието „глоба“ в 

размер на десет хиляди лева. Постановено прилагането в 

изпитателния срок на пробационна мярка – 

задължителна регистрация по настоящ адрес, с 

периодичност два пъти седмично. 

- С. П. – за виновен за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 243в 

ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко 

наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, 

изтърпяването на което е отложено за срок от пет 

години, към което присъединява и наказанието „глоба“ в 

размер на десет хиляди лева. Постановено прилагането в 

изпитателния срок на пробационна мярка – 

задължителна регистрация по настоящ адрес, с 

периодичност два пъти седмично. 

- М. П. – за виновен за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 243в 

ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко 

наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, 

изтърпяването на което е отложено за срок от пет 

години, към което присъединява и наказанието „глоба“ в 

размер на десет хиляди лева. Постановено прилагането в 

изпитателния срок на пробационна мярка – 

задължителна регистрация по настоящ адрес, с 

периодичност два пъти седмично. 
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- А. Л. – за виновен за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 243в 

ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко 

наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, 

изтърпяването на което е отложено за срок от пет 

години, към което присъединява и наказанието „глоба“ в 

размер на десет хиляди лева. Постановено прилагането в 

изпитателния срок на пробационна мярка – 

задължителна регистрация по настоящ адрес, с 

периодичност два пъти седмично. 

внохд № 156/2018 г. – докл. Красимира Костова, с 

подсъдим Н. Ц., образувано по въззивен протест на 

Специализирана прокуратура  

 

С Присъда от 16.03.2018 г. по нохд № 3396/2016 г. 

на СНС, съдът признава: 

- Н. Ц. – за невинен и го оправдава за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 

НК. 

Решение № 16/18.07.2018 г. -  ОТМЕНЯ 

Присъда от 16.03.2018 год. по НОХД № 

3396/2016 г. на Специализирания наказателен 

съд, ХVI състав. 

ВРЪЩА делото за ново разглеждане на същия 

съд от друг състав.   

внохд № 171/2018 г. – докл. Веселина Вълева, с 

подсъдим Ф. К., образувано по въззивен протест на 

Специализирана прокуратура  

 

С Присъда № 10 от 20.03.2018 г. по нохд № 

3738/2017 г. на СНС, съдът признава: 

- Ф. К. – за невиновен и го оправдава за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 

НК. 

Решение № 28/13.07.2018 г. - ОТМЕНЯ присъда 

от 20.03.2018г. постановена по н.о.х.д. 

№3738/2017г. по описа на СНС, 4 - ти състав. 

ВРЪЩА делото на първата инстанция за 

разглеждането му от друг състав на СНС. 

26.09.2018 г. - внохд № 187/2018 г. – докл. Даниела  
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Врачева, с подсъдими Н.Д., Ц.Ц, А.А. и Ж.К., образувано 

по въззивни жалби на подсъдимите и  въззивен протест 

на Специализирана прокуратура  

 

С Присъда № 11 от 21.03.2018 г. по нохд № 

1030/2015 г. на СНС, съдът признава: 

 - Ц.Ц. – за невиновен и го оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 пр.2 и пр.4 вр. ал. 2 вр. ал. 

1 НК и чл. 311 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК 

- А.А. – за невиновен и го оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 пр.2 и пр.4 вр. ал. 2 вр. ал. 

1 НК и чл. 311 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК 

- Ж.К. – за невиновен и го оправдава за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 пр.2 и пр.4 вр. ал. 2 вр. ал. 

1 НК 

- Н.Д. – за невиновен и го оправдава за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 пр.2 и пр.4 вр. ал. 2 вр. ал. 

1 НК 

- Н.Д. - за виновен за извършено престъпление по 

чл. 308 ал. 2 НК, за което му е определено наказание 

„лишаване от свобода“ за срок от шест месеца, 

изпълнението на което е отложено за срок от три години. 

03.10.2018 г. - внохд № 196/2018 г. – докл. 

Магдалена Лазарова, с подсъдим И.П., образувано по 

въззивна жалба на подсъдимия  

 

С Присъда от 19.03.2018 г. по нохд № 2080/2017 г. 

на СНС, съдът признава: 
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- И.П. - за виновен за извършено престъпление 

по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2  НК, за което му е 

определено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 

три години, което да бъде изтърпяно при първоначален 

общ режим. 

28.09.2018 г. - внохд № 205/2018 г. – докл. Даниела 

Врачева, с подсъдими Д.И. и И.П., образувано по 

въззивни жалби на подсъдимите и  въззивен протест на 

Специализирана прокуратура  

 

С Присъда от 19.12.2017 г. по нохд № 3549/2016 г. 

на СНС, съдът признава: 

- Д.И. - за виновен за извършени престъпления по 

чл. 155 ал. 5 т. 3 вр. с ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 

НК, и чл. 155 ал. 5 т. 3 вр. с ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 вр. чл. 20 

ал. 2 НК и чл. 155 ал. 5 т. 3 вр. с ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 вр. 

чл. 20 ал. 2 НК, чл., 159а ал. 2 т. 6 вр. ал. 1 пр. 1 НК, чл. 

159а ал. 2 т. 6 вр. ал. 1 пр. 1 НК, чл. 159а ал. 2 т. 6 вр. ал. 

1 пр. 1 НК, за които му е определено едно общо най-

тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от три 

години, което да бъде изтърпяно при първоначален строг 

режим и е присъединено наказанието „глоба“ в размер на 

десет хиляди лева. 

Д.И. е признат за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 6 НК. 

- И.П. - за виновен за извършени престъпления по 

чл. 155 ал. 5 т. 3 вр. с ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 

НК, и чл. 155 ал. 5 т. 3 вр. с ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 вр. чл. 20 

ал. 2 НК и чл. 155 ал. 5 т. 3 вр. с ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 вр. 
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чл. 20 ал. 2 НК, чл., 159а ал. 2 т. 6 вр. ал. 1 пр. 1 НК, чл. 

159а ал. 2 т. 6 вр. ал. 1 пр. 1 НК, чл. 159а ал. 2 т. 6 вр. ал. 

1 пр. 1 НК, за които му е определено едно общо най-

тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от три 

години, изпълнението на което е отложено за срок от пет 

години и е присъединено наказанието „глоба“ в размер 

на десет хиляди лева. 

И.П. е признат за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 6 НК. 

17.09.2018 г. - внохд № 250/2018 г. – докл. Даниела 

Врачева, с подсъдим С.Б., образувано по въззивна жалба 

на подсъдимите  

 

С Присъда от 14.12.2017 г. по нохд № 2551/2017 г. 

на СНС, съдът признава: 

- С.Б. - за виновен за извършено престъпление по 

чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2  НК, за което му е наложено 

наказание „лишаване от свобода“ в размер на една 

година и шест месеца. Групира наказанията, наложени 

по НОХД № 7244/2013 на РС-София, и НОХД № 8/2015 

на РС – Поморие, като му е определя едно общо най-

тежко наказание в размер на шест месеца „лишаване от 

свобода“. 

 

03.09.2018 г. - внохд № 282/2018 г. – докл. Даниела 

Росенова, с подсъдими И.К., Н.А. и С.Д., образувано по 

въззивни жалби на подсъдимите  

 

С Присъда от 22.03.2018 г. по нохд № 3476/2017 г. 

на СНС, съдът признава: 
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- И.К. - за виновен за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК, чл. 255 ал. 3 вр. ал. 1 

т. 2 пр. 1 вр. т. 6 и т. 7 вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 3 и ал. 

4 НК. 

Наложените наказания за описаните по-горе 

престъпления са групирани с тези по нохд № 394/13 на 

ОС – Стара Загора, като е определено едно общо 

наказание „лишаване от свобода“ в размер на четири 

години, което да бъде изтърпяно при първоначален общ 

режим.  

- С.Д. - за виновен за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 255 ал. 3 вр. ал. 1 

т. 2 пр. 1 вр. т. 6 и т. 7 вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК. 

Наложените наказания за описаните по-горе 

престъпления са групирани с тези по нохд № 394/13 на 

ОС – Стара Загора, като е определено едно общо 

наказание „лишаване от свобода“ в размер на две години, 

изпълнението на което да бъде отложено за срок от 

четири години.  

- Н.А. - за виновна за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 255 ал. 3 вр. ал. 1 

т. 2 пр. 1 вр. т. 6 и т. 7 вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 НК. 

Наложените наказания за описаните по-горе 

престъпления са групирани с тези по нохд № 394/13 на 

ОС – Стара Загора, като е определено едно общо 

наказание „лишаване от свобода“ в размер на две години, 

изпълнението на което да бъде отложено за срок от 

четири години.  

01.10.2018 г. - внохд № 297/2018 г. – докл.  
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Красимира Костова, с подсъдим Н.Н., образувано по 

въззивна жалба на подсъдимият и протест на 

Специализирана прокуратура  

 

С Присъда от 06.07.2017 г. по нохд № 481/2014 г. 

на СНС, съдът признава: 

- Н.Н. - за виновен за извършено престъпление по 

чл. 252 ал. 2 вр. ал. 1 НК, за което му е наложено 

наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години и 

глоба в размер на три хиляди лева. 

Признат е за невиновен и е оправдан изцяло по 

повдигнатите обвинения по чл. 214 ал. 2 т. 2 вр. ал. 1 вр. 

чл. 213а ал. 3 т. 2 НК и чл. 255 ал. 3 вр. ал. 1 т. 1 вр. 26 

ал. 1 НК и чл. 253 ал. 4 вр. ал. 3 т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26 ал. 

1 НК  

внохд № 299/2018 г. – докл. Магдалена Лазарова, с 

подсъдими Н. А., Д. А., Г. Ф. и А. Н., образувано по 

въззивен протест на Специализирана прокуратура  

 

С Присъда от 11.04.2018 г. по нохд № 2980/2016 г. 

на СНС, съдът признава: 

- Н.А. - за невиновен и го оправдава за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 

НК. 

- А.Н. - за невиновен и го оправдава за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 

НК. 

- Д.А. - за невиновен и го оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 

Определение № 108/10.07.20148 г. - 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по 

образуваното ВНОХД № 299/2018г.  по описа на 

АСНС. 

         ВРЪЩА нохд № 2980/2016г. на 

Специализирания наказателен съд, 11 състав за 

изпращане на уведомление за изготвените 

мотиви на подсъдимите Н. А. и А. Н. и 

защитника на първия – адв. О. М. 
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НК и чл. 280 ал. 2 т. 5 НК. 

Д.А. е признат за виновен за извършено 

престъпление по чл. 280 л. 2 т. 3 т. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 18 

ал. 1 вр. чл. 20 ал. 3 и ал. 4 НК, за което му е наложено 

наказание две години и шест месеца лишаване от 

свобода и глоба в размер на хиляда и петстотин лева. 

- Г.Ф. - за невиновен и го оправдава за извършено 

престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 

НК и чл. 280 ал. 2 т. 5 НК. 

Г.Ф. е признат за виновен за извършено 

престъпление по чл. 280 л. 2 т. 3 т. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 18 

ал. 1 вр. чл. 20 ал. 3 и ал. 4 НК, за което му е наложено 

наказание две години и шест месеца лишаване от 

свобода и глоба в размер на хиляда и петстотин лева. 

26.09.2018 г. - внохд № 313/2018 г. – докл. Георги 

Ушев, с подсъдими Ц.Ч., М.Ч., И.Й.Т., Д.К., И.П.Т., К.К., 

С.Д. и В.Ф., образувано по въззивни жалби на 

подсъдимите и протест на Специализирана прокуратура  

 

С Присъда № 20 от 10.05.2018 г. по нохд № 

52/2018 г. на СНС, съдът признава: 

- Ц.Ч. - за виновен за извършени престъпления по 

чл. 142 ал. 1 НК, чл. 129 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК 

и чл. 330 ал. 1 НК, за които му е наложено едно общо 

най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 

три години, което на осн. чл. 24 НК е увеличено с една 

втора, а именно с една година и шест месеца. 

Ц.Ч. е признат за невиновен и оправдан за 

извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК 
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и чл. 252 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 НК. 

- М.Ч. - за виновен за извършени престъпления по 

чл. 213а ал. 2 т. 1 пр. 1 вр.  ал. 1 НК, чл. 213а ал. 1 вр. чл. 

63 ал. 1 т. 3 НК, чл. 252 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 

вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК, чл. 129 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 

63 ал. 1 т. 3 вр. чл. 20 ал. 2 НК, чл. 142 ал. 3 т. 3 вр. ал. 2 

т. 2 т. 3 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 63 ал. 1 т. 1 вр. чл. 20 ал. 2 

НК и чл. 144 ал. 3 вр. ал. 1 НК, за които му е наложено 

едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ 

за срок от четири години, към което са присъединени 

наказанията „обществено порицание“ и „глоба“ в размер 

на пет хиляди лева. 

М.Ч. е признат за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 

НК. 

- И.Й.Т. – за виновен за извършено престъпление 

по чл. 142 ал. 3 т. 3 вр. ал. 2 т. 2 т. 3 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 

63 ал. 1 т.1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за което му е наложено 

наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири 

години. 

И.Й.Т. е признат за невиновен и оправдан за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 

НК. 

- Д.К. – за виновен за извършени престъпление по 

чл. 142 ал. 3 т. 3 вр. ал. 2 т. 2 т. 3 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 63 

ал. 1 т. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за което му е наложено 

наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири 

години. 

Д.К. е признат за невиновен и оправдан за 
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извършени престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 

2 НК 

- И.П.Т. – за невиновен и го оправдава за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 

2 НК. 

- К.К. – за невиновен и го оправдава за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК. 

- С.Д. – за невиновен и го оправдава за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК. 

- В.Ф. – за виновен за извършено престъпление по 

чл. 252 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК, за което му е 

наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 

една година, изпълнението на което е отложено за срок 

от три години и конфискация на една втора от 

имуществото му. 

В.Ф. е признат за невиновен и го оправдава за 

извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 

2 НК.  

внохд № 320/2018 г. – докл. Красимира Райчева, с 

подсъдим Е.К.,  образувано по въззивна жалба на 

подсъдимия  

 

С Присъда № 29 от 20.06.2018 г. по нохд № 

1215/2018 г. на СНС, съдът признава: 

- Е.К. - за виновен за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 6 НК и чл. 354а ал. 1 алт. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 

2 НК, за които му е наложено едно общо най-тежко 

наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години, 

към което е присъединено и наказанието „глоба“ в 

За насрочване 
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размер на пет хиляди лева. 

Привежда в изпълнение, отделно от така 

определеното наказание, наказанието „лишаване от 

свобода“ за срок от четири месеца по нохд № 2097/2014 

г. на РС – Стара Загора. 

внохд № 333/2018 г. – докл. Веселина Вълева, с 

подсъдими П.М., А.Г. и Ж.Г. образувано по въззивен 

протест на Специализирана прокуратура  

 

С Присъда от 15.06.2018 г. по нохд № 2273/2017 г. 

на СНС, съдът признава: 

- П.М. – невиновен и го оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК, чл. 

143 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК 

- А.Г. – невиновна и я оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 

159г вр. чл. 159а ал. 2 т. 6 вр. ал. 1 пр. 1 и пр. 4 вр. чл. 20 

ал. 2 НК 

- Ж.Г. – невиновна и я оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 

159г вр. чл. 159а ал. 2 т. 6 вр. ал. 1 пр. 1 и пр. 4 НК и чл. 

159г вр. чл. 159а ал. 2 т. 6 вр. ал. 1 пр. 1 и пр. 4 вр. чл. 20 

ал. 2 НК 

За насрочване 

внохд № 345/2018 г. – докл. Магдалена Лазарова, с 

подсъдими Н. А., Д. А., Г. Ф. и А. Н., образувано по 

въззивен протест на Специализирана прокуратура  

С Присъда от 11.04.2018 г. по нохд № 2980/2016 г. 

на СНС, съдът признава: 

 

За насрочване 
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- Н.А. - за невиновен и го оправдава за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 

НК. 

- А.Н. - за невиновен и го оправдава за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 

НК. 

- Д.А. - за невиновен и го оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 

НК и чл. 280 ал. 2 т. 5 НК. 

Д.А. е признат за виновен за извършено 

престъпление по чл. 280 л. 2 т. 3 т. 4 вр. асл. 1 вр. чл. 18 

ал. 1 вр. чл. 20 ал. 3 и ал. 4 НК, за което му е наложено 

наказание две години и шест месеца лишаване от 

свобода и глоба в размер на хиляда и петстотин лева. 

- Г.Ф. - за невиновен и го оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 

НК и чл. 280 ал. 2 т. 5 НК. 

Г.Ф. е признат за виновен за извършено 

престъпление по чл. 280 л. 2 т. 3 т. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 18 

ал. 1 вр. чл. 20 ал. 3 и ал. 4 НК, за което му е наложено 

наказание две години и шест месеца лишаване от 

свобода и глоба в размер на хиляда и петстотин лева. 

 

Изготвил: 

Любка Вакарелска 

 съдебен администратор 
 


