
П   Р   И   С   Ъ   Д   А 

№ 156 

 
гр. София, 23.06.2016 г. 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А 
 

 
Върховен касационен съд на Република България, ….Второ наказателно отделение, 
в публично заседание на двадесет и трети юни ....две хиляди и шестнадесета година 
в състав: 
 
       ПРЕДСЕДАТЕЛ:   БИЛЯНА ЧОЧЕВА 
      ЧЛЕНОВЕ:   ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА 
                  ГАЛИНА ТОНЕВА 
 
при секретаря Кристина Павлова...………......………..…….………в присъствието на 
прокурора Искра Чобанова……..…...........………………….изслуша докладваното от 
съдия ЧОЧЕВА ………………….........…наказателно дело № 107 по описа за 2016 г. 
и за да се произнесе взе предвид следното: 
 

На основание чл. 354, ал. 5, изр. 2, вр. чл. 334, т. 2 и чл. 354, ал. 1, т. 1 от 
НПК 
 
 ОТМЕНЯВА въззивно решение № 180/09.11.2015 г. на Варненския 
апелативен съд, НО, постановено по ВНОХД № 141/2015 г., както и потвърдената с 
него присъда № 87/31.10.2011 г. на Варненския окръжен съд, НО, постановена по 
НОХД № 458/2009 г., в наказателно и гражданско осъдителните й части за 
престъплението по чл. 116 от НК, в частта относно заплащане на държавната 
такса и разноските, както и относно приложението на чл. 23, ал. 1 от НК, като 
вместо това 
 

П Р И С Ъ Д И : 
 
 
 ПРИЗНАВА подсъдимия Н. Д. Н., роден на .... г. в гр. Б., обл. В., български 
гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, ЕГН .... за НЕВИНЕН в това, 
на 16.04.2007 г., в землището на с. К., обл. В., в съучастие като подбудител и 
помагач с извършителите Г. Ст. Н., М. В. Ст. и И. Т. А., умишлено да ги е склонил 
и чрез съвети, разяснения, обещание за помощ след деянието, набавяне на средства 
и отстраняване на спънки, умишлено да ги е улеснил да умъртвят В. П. Е. и Д. И. 
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П., като деянието е извършено по особено мъчителен начин за убитите и с особена 
жестокост, поради което и на основание чл. 304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по 
повдигнатото му обвинение по 116, ал. 1, т. 4, пр. 3, т. 6, пр. 2 и 3, вр. чл. 20, ал. 3 и 
ал. 4 от НК. 
 ОТХВЪРЛЯ предявените срещу подсъдимия Н. Д. Н. граждански искове от 
А. Бл. Ев., Ал. В. Е. и Б. Й. А.(наследници на пострадалия В. Ев.), от Р. Й. П. и Ю. 
Р. П., действаща със съгласието на Р. П. (наследници на пострадалата Д. П.), за 
сумата от по 150 000 лв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди, 
както и за сумата от 770 лв. имуществени вреди, претендирани от първите трима, 
ведно със законната лихва, считано от 16.04.2007 г., като неоснователни. 
 
 ПРИЗНАВА подсъдимия Г. С. Н. В, роденв гр.В. на .......г. в гр. М., обл. 
Вр., български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, ЕГН .... за 
НЕВИНЕН в това, на 16.04.2007 г., в землището на с. Кр., обл. В., в съучастие като 
съизвършител с М. В. С. и И. Т. А., както и с Н. Д. Н. - като подбудител и помагач, 
умишлено да е умъртвил В. П. Ев. и Д. И. П., като деянието е извършено по 
особено мъчителен начин за убитите и с особена жестокост, поради което и на 
основание чл. 304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по 116, 
ал. 1, т. 4, пр. 3, т. 6, пр. 2 и 3, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. 
 ОТХВЪРЛЯ предявените срещу подсъдимия Г.С.Н. граждански искове от 
А. Бл. Е., Ал. В. Е.(наследници на пострадалия В. Ев.) и Б. Й. Ал., от Р. Й. П. и Ю. 
Р. П., действаща със съгласието на Р. П. (наследници на пострадалата Д. П.), за 
сумата от по 150 000 лв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди, 
както и за сумата от 770 лв. имуществени вреди, претендирани от първите трима, 
ведно със законната лихва, считано от 16.04.2007 г., като неоснователни. 
 
 ПРИЗНАВА подсъдимия М. В. С., роден на ... г. в гр. В., български 
гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН ..... ЗА ВИНОВЕН в 
това, че на 16.04.2007 г., в землището на с. К., обл. В., в съучастие като 
съизвършител с И. Т. А., умишлено е умъртвил В. П. Е. и Д. И. П., като деянието е 
извършено по особено мъчителен начин за убитите и с особена жестокост, поради 
което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 4, пр. 3, т. 6, пр. 2 и 3, вр. чл. 20, ал. 2 от НК 
му НАЛАГА наказание лишаване от свобода в размер на 18 (осемнадесет) години, 
КАТО ГО ОПРАВДАВА да е извършил деянието в съучастие с подсъдимите Г. Ст. 
Н. и Н. Д. Н. 
 ПРИЗНАВА подсъдимия И. Т. А., роден на .....г. в гр. В., български 
гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН ..... ЗА ВИНОВЕН в 
това, на 16.04.2007 г., в землището на с. К., обл. В., в съучастие като съизвършител 
с М. В. С., умишлено е умъртвил В. П. Е. и Д. И. П., като деянието е извършено по 
особено мъчителен начин за убитите и с особена жестокост, поради което и на 
основание чл. 116, ал. 1, т. 4, пр. 3, т. 6, пр. 2 и 3, вр. чл. 20, ал. 2 от НК му 
НАЛАГА наказание лишаване от свобода в размер на 18 (осемнадесет) години, 
КАТО ГО ОПРАВДАВА да е извършил деянието в съучастие с подсъдимите Г. Ст. 
Н. и Н. Д. Н. 
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 ОСЪЖДА подсъдимите М. В. С. и И. Т. А. да заплатят солидарно на А. 
Б. Ев., Ал. В. Ев. и Б. Й. Ал. по 150 000 лв. на всеки един от тях, представляващи 
обезщетение за неимуществени вреди, както и сумата от 770 лв. имуществени 
вреди, ведно със законната лихва, считано от 16.04.2007 г. 
 ОСЪЖДА подсъдимите М. В. С. и И. Т. А да заплатят солидарно на Р.  
Й. П. и Ю. Р. П., действаща със съгласието на Р. П., по 150 000 лв. на всеки един от 
тях, представляващи обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната 
лихва, считано от 16.04.2007 г. 
 
 ОСЪЖДА подсъдимите М. В. С. и И. Т. А. да заплатят държавна такса 
върху уважените граждански искове в размер на 30 000 лв.  
 
 ОСТАВЯ В СИЛА въззивното решение в останалата му част. 
 
 На основание чл. 23, ал. 1 от НК НАЛАГА на подсъдимия М. В. С. да 
изтърпи общо най-тежко наказание в размер на 18 (осемнадесет) години лишаване 
от свобода. 

На основание чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА наложеното му общо наказание с 
2 (две) години, като определя общо наказание в размер на 20 (двадесет) години 
лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим 
съгласно чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. 

 
На основание чл. 23, ал. 1 от НК НАЛАГА на подсъдимия И. Т. А. да 

изтърпи общо най-тежко наказание в размер на 18 (осемнадесет) години лишаване 
от свобода. 

На основание чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА наложеното му общо наказание с 
2 (две) години, като определя общо наказание в размер на 20 (двадесет) години 
лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим 
съгласно чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. 

 
 ОСЪЖДА подсъдимите М. В. С. и И. Т. А. да заплатят направените пред 
ВКС съдебни разноски в размер на 1500 лв. 
 
 Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване и протестиране. 
 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

ЧЛЕНОВЕ:     1. 

 

                     2. 

 


