Актуален списък на делата във ВКС, 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),
месец октомври 2021 г.
Дело/докладчик/отделение/страни/предмет
20.05.2020 г. – н. д. № 232/2020 г., І н. о., докладчик: Галина Захарова, чл. 354а от НК
Делото е образувано по жалби на защитниците на подсъдимите Ц. Г. И., В. Е. Б., Г. С. Д.,
Н. И. С., К. П. Я. и Н. Н. Н. срещу въззивна присъда № 4 от 24.04.2019 г. по в.н.о.х.д. №
156/2016 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).
С първоинстанционната присъда на Специализирания наказателен съд (СНС) по н.о.х.д.
№ 126/2014 г. подсъдимите са признати за виновни, както следва:
- подс. В. Е. Б. – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК
(ръководил организирана престъпна група (ОПГ), създадена за 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;
- подс. Н. И. С. – за извършени престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК
(участвал в ръководена от В. Е. Б. ОПГ, създадена за извършване на престъпления по чл. 354а,
ал. 2 вр. ал. 1 от НК) и 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, към общото наказание е присъединено и наказанието
„глоба“ в размер на четиридесет хиляди лева;
- подс. Ц. Г. И. – за извършени престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК
(участвал в ръководена от В. Е. Б. ОПГ, създадена за извършване на престъпления по чл. 354а,
ал. 2 вр. ал. 1 от НК) и 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; към общото наказание е
присъединено и наказанието „глоба“ в размер на четиридесет хиляди лева;
- подс. К. П. Я. – за извършени престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК
(участвал в ръководена от В. Е. Б. ОПГ, създадена за извършване на престъпления по чл. 354а,
ал. 2 вр. ал. 1 от НК) и по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 от НК, за които му е определено едно общо найтежко наказание – шест години „лишаване от свобода“ при първоначален общ режим; към
общото наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на четиридесет хиляди лева;
- подс. Г. С. Д. – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК
(участвал в ръководена от В.Е.Б. ОПГ, създадена за 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

Резултат
С Решение № 59/17.09.2021 г. ВКС
реши:
Изменя присъда № 4 от 24.04.2019 г.,
постановена по в.н.о.х.д. № 156/2016 г. на
АСНС в частта за наложените на
подсъдимите наказания, както следва:
Намалява наложеното на подсъдимия В.
Е. Б. наказание девет години лишаване от
свобода за извършеното престъпление по
чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК на седем
години лишаване от свобода.
Намалява наложеното на подсъдимия Н.
И. С. наказание пет години лишаване от
свобода за извършеното престъпление по
чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК на три
години лишаване от свобода; наложените
му наказания седем години лишаване от
свобода и 40 000 лева глоба за
извършеното престъпление по чл. 354а,
ал. 2, т. 1, пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от
НК – на пет години лишаване от свобода и
глоба в размер на 20 000 лева;
определеното по реда на чл. 23, ал. 1 от
НК общо най-тежко наказание лишаване
от свобода за срок от седем години
лишаване от свобода – на пет години
лишаване от свобода, а присъединеното
на основание чл. 23, ал. 3 от НК наказание
глоба в размер на 40 000 лв. – на 20 000
лева.
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първоначален общ режим в затворническо общежитие;
- подс. К. С. К. е оправдан по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл.
321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК (заедно с В. Е.Б. ръководил ОПГ, създадена за извършване на
престъпления по чл. 354а, ал. 2 вр. ал. 1 от НК);
- подс. Н. Н. Н. е оправдан по повдигнатите обвинения за извършени престъпления по чл.
321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участвал в ръководена от В. Е. Б. и и К. С. К. ОПГ, създадена
извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 2 вр. ал. 1 от НК) и по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, пр. 5
вр. чл. 18, ал. 1 от НК.
С въззивната присъда на АСНС е отменена първоинстанционната в частта, с която е
признат за невиновен и оправдан подс. Н. Н. Н. по обвинението за извършено престъпление по
чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК, както и в частта, с която подсъдимите В. Е. Б., Н. И. С., Ц. Г.
И., К. П. Я. и Г. С. Д. са признати за невиновни и са оправдани по обвинението за това да са
участвали заедно с подс. Н. Н. Н. за периода от м. октомври 2011 г. до 20.06.2012 г. в
организираната престъпна група, като вместо това:
- признава подсъдимия Н. Н. Н. за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3, т.
2 вр. ал. 2 НК и го осъжда на „лишаване от свобода“ за срок от пет години при първоначален
строг режим за изтърпяване на наказанието, като го признава за невинен и го оправдава по
обвинението организираната престъпна група да е ръководена от К. С. К.;
- признава за виновни подсъдимите В. Е. Б., Н. И. С., Ц. Г. И., К. П. Я. и Г. С. Д. в това да
са участвали в ОПГ за периода от м. октомври 2011 г. до 20.06.2012 г. заедно и с подс. Н. Н. Н.
по повдигнатото им в този смисъл обвинение по чл. 321 ал. 3, т. 2 и сл. от НК.
Въззивният съд изменя присъдата в частта относно солидарното приложение на чл. 189,
ал. 3 от НПК и потвърждава присъдата в останалата част.
В касационните жалби се сочат всички основания за касационен контрол по чл. 348 ал. 1,
т. 1 – 3 от НПК, предвид неправилно приложение на материалния закон, съществени
процесуални нарушения и явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се
подсъдимите да бъдат оправдани, алтернативно – делото да бъде върнато за ново разглеждане
от друг състав на въззивния съд.

Намалява наложеното на подсъдимия Ц.
Г. И. наказание шест години лишаване от
свобода за извършеното престъпление по
чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК на четири
години лишаване от свобода; наложените
му наказания осем години лишаване от
свобода и глоба в размер на 40 000 лв. за
извършеното престъпление по чл. 354а,
ал. 2, т. 1, пр. 2 и т. 4 вр. ал. 1, вр. чл. 29,
ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК – на шест
години лишаване от свобода и глоба в
размер на 20 000 лева; определеното по
реда на чл. 23, ал. 1 от НК общо найтежко наказание лишаване от свобода за
срок от осем години – на шест години
лишаване от свобода, а присъединеното
на основание чл. 23, ал. 3 от НК наказание
глоба в размер на 40 000 лв. глоба – на
20 000 лева.
Намалява наложеното на подсъдимата К.
П. Я. наказание пет години лишаване от
свобода за извършеното престъпление по
чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК на три
години лишаване от свобода; наложените
ú наказания шест години лишаване от
свобода и глоба в размер на 40 000 лв. за
извършеното престъпление по чл. 354а,
ал. 1, пр. 4 от НК – на три години и шест
месеца лишаване от свобода и глоба в
размер на 20 000 лева; определеното по
реда на чл. 23, ал. 1 от НК общо найтежко наказание лишаване от свобода за
срок от шест години – на три години и
шест месеца лишаване от свобода, като
отменя приложението на чл. 23, ал. 3 от
НК – присъединяването на наложената
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глоба към най-тежкото наказание.
Намалява наложеното на подсъдимия Г.
С. Д. наказание пет години лишаване от
свобода за извършеното престъпление по
чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК на три
години лишаване от свобода.
Намалява наложеното на подсъдимия Н.
Н. Н. наказание пет години лишаване от
свобода за извършеното престъпление по
чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК на три
години лишаване от свобода, което да
бъде изтърпяно при първоначален общ
режим.
Оставя в сила присъда № 4 от
24.04.2019 г., постановена по в.н.о.х.д. №
156/2016 г. на АСНС, в останалите части.
Настоящото решение е окончателно и не
подлежи на обжалване и протестиране.
28.05.2021 г. – н. д. № 286/2021 г., ІІІ н. о., докладчик: Даниела Атанасова, чл. 354а от С решение № 109/13.09.2021 г. ВКС
реши:
Делото е образувано по протест и по жалба от защитника на подсъдимия В. А. П. срещу Оставя в сила въззивно решение №
решение № 260009 от 15.12.2020 г. на АСНС по в.н.о.х.д. № 235/2020 г.
26009/15.12.2020 г., постановено по
С присъда от 22.10.2019 г. по н.о.х.д. № 1251/2015 г. на Специализирания наказателен в.н.о.х.д. № 235/2020 г. на Апелативен
съд:
специализиран наказателен съд.
- М. Т. Я. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 Решението не подлежи на обжалване и
от НК (без надлежно разрешително, каквото се изисква съгласно Закона за контрол върху протест.
наркотичните вещества и прекурсорите, държал с цел разпространение високорисково
наркотично вещество – хероин), като е оправдан в частта на повдигнатото обвинение деянието
да е извършено в периода от неустановена дата на 2010 г. и от лицето в изпълнение на решение
на организирана престъпна група. На основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено изпълнението на
определеното на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ за 3 години с изпитателен срок в
размер на 5 години. Наложено му е и наказание „глоба“ в размер на 5000 лв. С присъдата М. Т.
Я. е признат за невиновен и оправдан по обвинението, че в периода от неустановена дата през
2009 г. до 05.03.2010 г. на територията на Република България и Кралство Испания е участвал в
ОПГ, съставена с цел да върши съгласувано в страната и в чужбина престъпления, за които е
НК
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предвидено наказание „лишаване от свобода“ за повече от 3 години, като групата е създадена с
користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК – престъпление по
чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК;
- А. Й. Т. е признат за невиновен и оправдан по повдигнатото обвинение за престъпление
по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 1, пр. 2 вр. ал. 1, пр. 5 от НК (от неустановена дата през 2010 г. до
05.03.2010 г. без надлежно разрешително разпространил – предал на М. Т. Я. високорисково
вещество – хероин), както и по обвинението за участие в ОПГ, съставена с цел да върши
съгласувано в страната и чужбина престъпления, за които е предвидено наказание „лишаване от
свобода“ за повече от 3 години, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши
престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК – престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 3, алт. 10,
т. 2, вр. ал. 2 от НК;
- А. С. Х. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 354а, ал. 5 от НК
(без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество – хероин, на стойност
59,40 лв., като случаят е маловажен), оправдан е в частта на обвинението престъплението да е
извършено от неустановена дата през 2010 г., като на осн. чл. 78а, ал. 1 от НК е освободен от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв.
Подсъдимият А. С. Х. е признат за невиновен и оправдан по повдигнатото му обвинение, че в
периода от неустановена дата през 2009 г. до 05.03.2010 г. на територията на Република
България и Кралство Испания участвал в ОПГ, съставена с цел да върши съгласувано в страната
и в чужбина престъпления, за които е предвидено наказание „лишаване от свобода“ за повече от
3 години, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 354а,
ал. 1 и ал. 2 от НК – престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК;
- В. А. П. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2,
пр. 4 вр. ал. 1, пр. 4 от НК (без надлежно разрешително държал с цел разпространение
високорисково наркотично вещество – кокаин на обща стойност 130 240,21 лв., като
наркотичното вещество е в особено големи размери), оправдан е в частта на повдигнатото
обвинение деянието да е извършено от неустановена дата през 2010 г. и от лицето в изпълнение
на решение на ОПГ. На основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му е наложено наказание „лишаване
от свобода“ в размер на 4 години. Подсъдимият В. А. П. е признат за невиновен и оправдан по
повдигнатото му обвинение, че в периода от неустановена дата през 2009 г. до 05.03.2010 г. на
територията на Република България и Кралство Испания участвал в ОПГ, съставена с цел да
върши съгласувано в страната и в чужбина престъпления, за които е предвидено наказание
„лишаване от свобода“ за повече от 3 години, като групата е създадена с користна цел и с цел да
върши престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК – престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 3,
алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК;
- В. И. К. е признат за невиновен и оправдан по повдигнатото му обвинение, че в периода
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от неустановена дата през 2009 г. до 05.03.2010 г. на територията на Република България и
Кралство Испания участвал в ОПГ, съставена с цел да върши съгласувано в страната и в
чужбина престъпления, за които е предвидено наказание „лишаване от свобода“ за повече от 3
години, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 354а, ал.
1 и ал. 2 от НК – престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК.
Подсъдимият В. И. К. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 339, ал. 2,
пр. 6 вр. ал. 1, пр. 1, алт. 2 и 6 от НК (държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси – в големи
количества, без за това да има надлежно разрешение съгласно чл. 7, ал. 1 и чл. 14 от Закона за
контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите), като е оправдан в
частта на повдигнатото обвинение престъплението да е извършено от неустановена дата от
началото на 2010 г., за което на осн. чл. 54 от НК му е наложено наказание „лишаване от
свобода“ в размер на 3 години с изпитателен срок за 5 години.
С решението на АСНС първоинстанционната присъда е изменена:
- в частта относно предмета на извършеното от А. С. Х. престъпление по чл. 354а, ал. 5
вр. ал. 3, т. 1 от НК, като е признат за невиновен и оправдан за това да е държал високорисково
наркотично вещество – хероин, над количество от 0,463 грама с 50% съдържание на активен
компонент диацетилморфин с цена над 41,67 лв. и в частта за наказанието „глоба“, като
размерът е намален на 500 лв.;
- в частта относно наложените на М. Т. Я. наказания за престъплението по чл. 354а, ал. 1
от НК, като е отменено приложението на чл. 54 от НК и на осн. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК
наказанието „лишаване от свобода“ е намалено на 1 година и 8 месеца, изпитателният срок по
чл. 66 от НК – на 4 години, а наказанието „глоба“ – на 4500 лв.;
- в частта относно приложението на чл. 59 от НК спрямо В. А. П.
Присъдата на Специализирания наказателен съд е потвърдена в останалата част.
В протеста са заявени касационните основания по чл. 348, т. 1 и т. 2 от НПК –
неправилно приложение на материалния закон и съществени процесуални нарушения. Предлага
се отмяна на въззивния съдебен акт в частта му, в която са потвърдени оправдателните
диспозитиви за всички подсъдими за участие в ОПГ (чл. 321 от НК), за А. Й. Т. – за
престъплението по чл. 354а, ал. 2 от НК, в частта, с която подсъдимите М. Т. Я. и В. А. П. са
оправдани по първоначално повдигнатите им обвинения за престъпления по смисъла на чл.
354а, ал. 2, изр. 2, т. 1 от НК, както и в частта, с която деянието на А. С. Х. е преквалифицирано
в престъпление по чл. 354а, ал. 5 от НК, за което деецът е освободен от наказателна отговорност
с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК.
Касационната жалба на В. А. П. ангажира основанието за касационен контрол по чл. 348,
ал. 1, т. 3 от НПК (явна несправедливост на наложеното наказание). Иска се наказанието
„лишаване от свобода“ в размер на 4 години да бъде намалено на 2 години, както и
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изпълнението му да бъде отложено при условията на чл. 66, ал. 1 от НК.
Обявено за решаване.
15.09.2021 г. – н. д. № 542/2021 г., І н. о., докладчик: Валя Рушанова, чл. 234 от НК
Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите К. П. Я. и А. Д. А. срещу
присъда от 18.01.2021 г. по в.н.о.х.д. № 21/2020 г. на АСНС.
С присъда от 17.09.2019 г. по н.о.х.д. № 1313/2018 г. на СНС подсъдимият А. Д. А. е
признат за виновен по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр.
2, т. 1 вр. ал. 1 от НК и е осъден на 5 години „лишаване от свобода“. Със същата присъда
подсъдимият К. П. Я. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т.
2 вр. ал. 2 от НК и е осъден на 3 години „лишаване от свобода“, признат е за виновен и по
повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл. 234, ал. 2, т. 3 вр. ал. 1 от НК и е
осъден на 2 години „лишаване от свобода“ и „лишаване от право да упражнява търговска
дейност с акцизни стоки“ за срок от 1 година. Определено му е едно общо най-тежко наказание
– 3 години „лишаване от свобода“, чието изпълнение е отложено за срок от 5 години, като към
това наказание е присъединено наказанието „лишаване от право да упражнява търговска
дейност с акцизни стоки“ за срок от 1 година. Със същата присъда подсъдимият Н. А. Р. е
признат за виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК и е
осъден на 1 година „лишаване от свобода“, признат е за виновен и по повдигнатото обвинение
за извършено престъпление по чл. чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК и е осъден на 9 месеца „лишаване
от свобода“. Определено му е едно общо най-тежко наказание – 1 година „лишаване от
свобода“, отложено за срок от 3 години.
С въззивната присъда АСНС отменя първоинстанционната присъда в частта ú, с която
подсъдимият А. Д. А. е признат за виновен и осъден за извършено престъпление по чл. 321, ал.
3, пр. 2, т. 1 вр. ал. 1 от НК, подсъдимите К. П. Я. и Н. А. Р. са признати за виновни и осъдени за
извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК, а Н. А. Р. е признат за
виновен и осъден за престъпление по чл. 324, ал. 1, пр. 2 НК. Вместо това АСНС постановява
нова присъда, с която признава подсъдимия Н. А. Р. за невинен и го оправдава по всички
подигнати му обвинения. Признава А. Д. А. за невинен и го оправдава по обвинението за
извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 1 вр. ал. 1 от НК, като вместо това го
признава за виновен, че в периода от 22.02.2016 г. до 30.08.2016 г. в гр. Бургас и обл. Бургас се
сговорил с К. П. Я. да вършат в страната престъпления, за които е предвидено наказание
„лишаване от свобода“ повече от 3 години – престъпления по чл. 234 от НК и чрез които се цели
да се набави имотна облага – престъпление по чл. 321, ал. 6 НК, поради което му налага
наказание „лишаване от свобода“ в размер на 2 години, отложено с изпитателен срок от 5
години. Въззивният съд признава К. П. Я. за невинен и го оправдава по обвинението за
извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК, като вместо това го
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признава за виновен, че в периода от 22.02.2016 г. до 30.08.2016 г. в гр. Бургас и обл. Бургас се
сговорил с А. Д. А. да вършат в страната престъпления, за които е предвидено наказание
„лишаване от свобода“ повече от 3 години и чрез които се цели да се набави имотна облага,
поради което му налага наказание „лишаване от свобода“ в размер на 2 години. На К. П. Я. е
определено едно общо най-тежко наказание – 2 години „лишаване от свобода“, отложено с
изпитателен срок от 5 години, като е присъединено наказанието „лишаване от право да
упражнява търговска дейност с акцизни стоки“ за срок от 1 година. АСНС потвърждава
присъдата в останалата ú част.
В касационните жалби са посочени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК –
нарушение на закона, допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и явна
несправедливост на наложеното наказание. И в двете касационни жалби се правят искания за
оправдаване на подсъдимите, алтернативно – връщане на делото за ново разглеждане или
намаляване на наложените наказания.
17.09.2021 г. – н. д. № 532/2021 г., ІІІ н. о., докладчик: Димитрина Ангелова, чл. 159а Обявено за решаване.
от НК
Делото е образувано по касационна жалба от защитника на подсъдимия С. Г. С. (обвинен
за участие в организирана престъпна група, която си е поставила за цел извършване на
престъпления, свързани с набиране на жени за сексуална експлоатация) срещу решението от
09.04.2021 г. по в.н.о.х.д. № 321/2019 г. на АСНС.
С присъда от 14.05.2019 г. по н.о.х.д. № 4353/2018 г. на СНС подсъдимият е признат за
виновен в извършването на престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в
периода от 18.01.2018 г. до 27.04.2018 г. в ОПГ, създадена с користна цел и с цел извършването
на престъпления по чл. 159а, ал. 1 и 2 от НК), като му е наложено наказание от 4 години
„лишаване от свобода“. Оправдан е по първоначално внесеното обвинение за участието му в
ОПГ за периода от неустановена дата на месец април 2016 г. до 17.01.2018 г. включително.
С въззивното решение на АСНС присъдата на първоинстанционния съд е изменена в
частта относно периода на извършване на престъплението, като подсъдимият е осъден за
участие в ОПГ в периода от 07.03.2018 г. до 27.04.2018 г. Наложеното на подсъдимия наказание
е намалено на 1 година и 6 месеца „лишаване от свобода“. Отменено е приложението на чл. 57,
ал. 1, т. 2, б. „в“ от ЗИНЗС по отношение на приведеното в изпълнение наказание на
подсъдимия, наложено му по н.о.х.д. № 23223/2012 г. на СРС, като на основание чл. 57, ал. 1 т. 3
от ЗИНЗС е определен първоначален „общ режим“ за изтърпяване на това наказание.
С касационната жалба се заявява наличието на всички касационни основания: нарушение
на материалния закон, допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и явна
несправедливост на наложеното наказание, като се иска подсъдимият да бъде признат за
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невиновен и оправдан. Алтернативно се прави искане за налагане на най-лекото наказание при
отлагане на неговото изпълнение по реда на чл. 66 от НК. Също така се прави искане да се вземе
предвид времето, през което подсъдимият е бил с мярка за неотклонение „задържане под
стража“.
20.09.2021 г. – н. д. № 555/2021 г., І н. о., докладчик: Христина Михова, чл. 354а от С решение № 60156 от 29.09.2021 г.
НК
ВКС реши:
Делото е образувано по жалба на подсъдимия М. В. Ц. срещу решението от 25.02.2021 г. Отменя присъда от 18.11.2016 г.,
по в.н.о.х.д. № 019/2019 г. на Софийския апелативен съд (САС), с което е потвърдена присъда постановена по н.о.х.д. № С-182/2008 г. на
от 18.11.2016 г. по н.о.х.д. № С-182/2008 г. на Софийския градски съд.
Софийския градски съд в частта, с която
С първоинстанционната присъда е ангажирана наказателната отговорност на М. В. Ц. за подсъдимият М. В. Ц. е признат за
участие в ОПГ, създадена с цел да върши престъпления по чл. 354а, ал. 1 и 2 от НК – виновен в извършване на престъпление по
производство и разпространение на наркотични вещества, поради което му е наложено чл. 321, ал. 2, т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 354а, ал.
наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, чието изтърпяване е отложено с 1 и 2 от НК и въззивно решение №
изпитателен срок от 5 години. За същото престъпление са осъдени и С. Р. И., Н. М. М. и В. Н. 2/25.02.2021 г. по в.н.о.х.д. № 019/2019 г.
Н., като наложените им наказания са също от по 3 години „лишаване от свобода“, отложено за на САС, с което е потвърдена
срок от 5 години. С. Р. И. е осъден и за престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1 вр. чл. 2, ал. 2 първоинстанционната присъда в същата
от НК, Н. М. М. – и за престъпления по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 от НК и по чл. 339, ал. 1, пр. 2 от част. Прекратява наказателното
НК, а В. Н. Н. – и за престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 от НК. Подсъдимият М.В.Ц. е производство, водено срещу подсъдимия
оправдан да е извършил престъпления по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 от НК и по чл. 339, ал. 1, пр. 2 от М.В.Ц. за престъпление по чл. 321, ал. 3,
НК. Изцяло оправдани по обвинението по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 354а, ал. 1 и 2 от НК т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 354а, ал. 1 и 2 от НК.
са А. Я. С. и Ю. В. Б., а В. В. Х. е изцяло оправдан по обвинението по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1
вр. чл. 354а, ал. 1 и 2 от НК.
Касационното производство е трето по ред, след като с решение от 27.02.2018 г. по к.н.д.
№ 92/2018 г. на ВКС решението по в.н.о.х.д. № 032/2017 г. на САС е отменено и делото е
върнато за ново разглеждане, а с решение от 09.04.2019 г. по к.н.д. № 235/2019 г. на ВКС е
отменено решението по в.н.о.х.д. № 08/2018 г. на САС и делото е върнато за ново разглеждане.
И с двете въззивни решения на САС първоинстанционната присъда е била потвърдена.
В касационната жалба са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК. Твърди
се, че решението от 25.02.2021 г. по в.н.о.х.д № 019/2019 г. на САС е постановено при
съществени нарушения на процесуалните правила и нарушение на закона, а наложеното
наказание на М. В. Ц. е явно несправедливо.
При условията на алтернативност са направени искания за отмяна на атакувания съдебен
акт и оправдаване на подсъдимия или за изменянето му, като бъде намален размерът на
наложеното наказание, както и този на определения изпитателен срок.
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