
Актуален списък на делата в в съдебния район на Апелативен съд – София,  

свързани с организирана престъпност, четвърто тримесечие на 2022 г. 

 

Съд Дело № Подсъдим/и 

 

Правна 

квалификация на 

деянието 

Дата на насрочено 

заседание 

Резултат 

САС ВЧНД № 1334/ 

01.12.2022 г. 

П. Б. – член на 

Съвета на 

директорите на 

„Монбат“ ЕООД 

А. Б. – член на 

Съвета на 

директорите на 

„Монбат“ ЕООД 

К. Ж. – зам.-

министър на 

околната среда 

чл. 321 НК, ал. 3 15.12.2022 г. Определение № 

1186/15.12.2022 г. 

ОТМЕНЯ 

определение на СГС, 

НО, 8. състав от 

15.11.2022 г., 

постановено в 

разпоредително 

заседание, с което е 

оставено без уважение 

искането на 

защитниците за 

прекратяване на 

съдебното 

производство по 

н.о.х.д. № 3013/2022 г. 

и вместо него 

ПРЕКРАТЯВА 

съдебното 

производство по 

н.о.х.д. № 3013/2022 г. 

и връща делото на 

прокурора за 

отстраняване на 

допуснатите 

съществени 

нарушения на 

процесуалните 

правила. 

ПОТВЪРЖДАВА 

определение в 

останалите му част. 
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СНС закрит 

ВНОХД 

562/2019/              

06.12.2019 

Д. Н. З. – прокурор 

Окръжна 

прокуратура – 

Плевен 

чл. 213 а, ал.3,т.5 вр. с 

ал.2 т.6, вр.ал.1 НК 

29.04.2022 г. Чака мотиви. 

СГС – СНС закрит 710/2014 П. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Т. 

 

 

 

 

 

 

Б. И. 

 

 

 

 

 

 

Б. С. 

 

 

 

 

 

А. В. 

по чл.321, ал.2, вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.196а, вр. чл.195, 

ал.1, т.3, т.4, т.5, т.7 и 

т.9, вр. чл.194, ал.1, 

вр. чл.28, ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.2, вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.196а, вр. чл.195, 

ал.1, т.3, т.4, т.5, и т.9, 

вр. чл.194, ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.2, вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.196а, вр. чл.195, 

ал.1, т.3, т.4, т.5, и т.9, 

вр. чл.194, ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.2, вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.196а, вр. чл.195, 

ал.1, т.3, т.4, т.5, и т.9, 

вр. чл.194, ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

чл.321, ал.2, вр. ал.1 

от НК; по чл.196а, вр. 

чл.195, ал.1, т.3, 4, 5, 7 

и 9 вр. чл.194, ал.1, вр. 

15.02.2023  
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чл.28, ал.1, вр. чл.26, 

ал.1 от НК  

СГС – СНС закрит 739/2014 К. Т.  

 

 

 

 

 

 

 

М. В.  

 

 

 

В. Б.  

 

 

 

Г. Б.  

 

 

 

 

И. А.  

 

 

 

 

Г. К.  

 

 

 

 

 

 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.3, 

алт.10, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.354а, ал.1, 

пр.4, алт.1 и 2, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.3, 

алт.10, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.354а, ал.1, 

пр.4, алт.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.3, 

алт.10, т.1, вр. ал.1, 

пр.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.3, 

алт.10, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.3, 

алт.10, т.2, вр. ал.2 от 

НК; почл.354а, ал.1, 

пр.4, алт.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.3, 

алт.10, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.354а, ал.1, 

пр.4, алт.1 от НК; по 

чл.354а, ал.1, пр.4, вр. 

чл.20, ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.1, пр.4, 

алт.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.3, 

10.03.2023  
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Н. С.  

 

 

 

К. К.  

 

 

Д. П.  

 

 

 

 

 

И. К.  

 

 

 

 

Е. И.  

 

 

 

 

Г. З.  

 

 

А.С.  

 

алт.10, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.3, 

алт.10, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.3, 

алт.10, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.3, 

алт.10, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.354а, ал.1, 

пр.4, алт.1 от НК; по 

чл.354а, ал.1, пр.4, 

алт.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.3, 

алт.10, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.3, 

алт.10, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

 

по чл.354а, ал.1, пр.4, 

алт.1 и 2, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

СГС – СНС закрит 442/2015 Г. Т.  

 

 

 

 

 

 

 

по чл. 321, ал.3 във вр. 

с ал. 1 от НК; по чл. 

255, ал.3, вр. с ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

с чл.20, ал.3, вр. с чл. 

26, ал.1 от НК; по чл. 

255, ал.3, вр. с ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

17.01.2023  
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И. П.  

 

 

 

 

 

 

 

К. Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. К.  

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Е.  

 

 

 

 

 

с чл.20, ал.3, вр. с чл. 

26, ал.1 от НК 

 

по чл. 321, ал.3 във вр. 

с ал. 2 от НК; по чл. 

255, ал.3, вр. с ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

с чл.20, ал.2, вр. с чл. 

26, ал.1 от НК 

 

по чл. 321, ал.3 във вр. 

с ал. 2 от НК; по чл. 

255, ал.3, вр. с ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

с чл.20, ал.2, вр. с чл. 

26, ал.1 от НК; по чл. 

255, ал.3, вр. с ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

с чл.20, ал.4, вр. с чл. 

26, ал.1 от НК 

 

по чл. 321, ал.3 във вр. 

с ал. 2 от НК; по чл. 

255, ал.3, вр. с ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

с чл.20, ал.2, вр. с чл. 

26, ал.1 от НК; по чл. 

255, ал.3, вр. с ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

с чл.20, ал.4, вр. с чл. 

26, ал.1 от НК 

по чл. 321, ал.3 във вр. 

с ал. 2 от НК;по чл. 

255, ал.3, вр. с ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

с чл.20, ал.4, вр. с чл. 

26, ал.1 от НК; по чл. 
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В. К.  

 

 

 

 

 

 

А. Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Й.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255, ал.3, вр. с ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

с чл.20, ал.4, вр. с чл. 

26, ал.1 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. с ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

с чл.20, ал.3 и ал.4, вр. 

с чл. 26, ал.1 от НК;  

 

по чл. 255, ал.3, вр. с 

ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 

т.7, вр. с чл.20, ал.3 и 

ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 

от НК 

 

по чл. 321, ал.3 във вр. 

с ал. 2 от НК;по чл. 

255, ал.3, вр. с ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

с чл.20, ал.2, вр. с чл. 

26, ал.1 от НК; по чл. 

255, ал.3, вр. с ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

с чл.20, ал.4, вр. с чл. 

26, ал.1 от НК 

 

по чл. 321, ал.3 във вр. 

с ал. 2 от НК; по чл. 

255, ал.3, вр. с ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

с чл.20, ал.4, вр. с чл. 

26, ал.1 от НК; по чл. 

255, ал.3, вр. с ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

с чл.20, ал.4, вр. с чл. 

26, ал.1 от НК 
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М. В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. А.  

по чл. 321, ал.3 във вр. 

с ал. 2 от НК; по чл. 

255, ал.3, вр. с ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

с чл.20, ал.4, вр. с чл. 

26, ал.1 от НК; по чл. 

255, ал.3, вр. с ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

с чл.20, ал.4, вр. с чл. 

26, ал.1 от НК 

 

по чл. 321, ал.3 във вр. 

с ал. 2 от НК; по чл. 

255, ал.3, вр. с ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

с чл.20, ал.4, вр. с чл. 

26, ал.1 от НК; по чл. 

255, ал.3, вр. с ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

с чл.20, ал.4, вр. с чл. 

26, ал.1 от НК 

 

по чл. 321, ал.3 във вр. 

с ал. 2 от НК; по чл. 

255, ал.3, вр. с ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

с чл.20, ал.4, вр. с чл. 

26, ал.1 от НК; по чл. 

255, ал.3, вр. с ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

с чл.20, ал.4, вр. с чл. 

26, ал.1 от НК 

СГС – СНС закрит 880/2015 А. П.  

 

 

 

 

по чл. 321, ал.3, пр.2, 

пр.3, т.1 вр.ал. 1 НК; 

по чл. 214, ал.2, т.1 

вр.чл. 213а, ал.2, т.5, 

пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, 

09.02.2023  
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А. А.  

 

 

 

 

Ц. Ц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. М.  

 

 

 

 

Б. К.  

 

ал.3 вр.ал.1 НК; по 

чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, 

т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 

вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 

НК; по чл. 142, ал.4, 

пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, 

т.2, т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 

1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 

1 НК; по чл. 150 вр.чл. 

20, ал. 2 вр.ал. 1 НК; 

по чл. 214, ал.2, т.1 

вр.чл. 213а, ал.2, т.1, 

пр. 1, т.5, пр. 2 вр.ал. 1 

вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 

НК; по чл. 214, ал. 2, 

т.1 вр.чл. 213а, ал.2, 

т.5, пр.2 вр.ал. 1 НК 

 

по чл. 321, ал.3, пр.2, 

пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; 

по чл. 142, ал.4, пр.2 

вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, 

т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 1 

вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 

НК; по чл. 150 вр.чл. 

20, ал. 2 вр.ал. 1 НК; 

по  чл.213а, ал.2, т.5, 

пр.2 вр.ал.1 НК 

 

по чл. 321, ал.3, пр.2, 

пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; 

по чл.214, ал.2, т.1 

вр.чл. 213а, ал.2, т.1, 

пр.1, т.4, вр.т.5, пр.2 

вр.ал.1 вр.чл.20, ал.3 

вр.ал. 1 НК; по 

чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, 
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И.Н.  

 

 

 

Д. Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 

вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 

НК; по чл. 214, ал.2, 

т.1, пр.1 вр.чл. 213а, 

ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1 

вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 

НК; по чл.213а, ал.2, 

т.1, пр.1, т.2, т.4, т.5, 

пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, 

ал.3 вр.ал.1 НК; по чл. 

216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 

вр.чл. 20, ал.3 вр.ал.1 

вр.чл. 26, ал.1 НК; по 

чл.170, ал.2 вр.ал.1 

вр.чл.20, ал.3 

вр.ал.1НК; по чл. 216, 

ал.5, пр.3 вр.ал. 1 

вр.чл. 20, ал.3 вр.ал.1 

вр.чл. 26, ал.1 НК; по 

чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 

213а, ал.2, т.1, пр.1, 

т.4, т.5, пр.2 вр.ал. 1 

вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 

НК; по чл.213а, ал.2, 

т.2, т.5, пр.2 вр.ал.1 

вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 

НК; по чл. 214, ал.2, 

т.1, пр.1 вр.чл. 213а, 

ал.2, т.4, т.5, пр.2 

вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.2 

вр.ал.1 НК; по 

чл.213а, ал.2, т.1, т.2, 

т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 

вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 

НК; по чл. 214, ал.2, 

т.1 вр.чл. 213а, ал.2, 

т.4, т.5, пр.2 вр.ал. 1 
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Ц. Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. И.  

 

 

 

 

М. М.  

 

 

 

 

 

М. Х. 

 

 

 

Ц. С.  

вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 

НК; по чл.213а, ал.2, 

т.1, пр.1, т.5, пр.2 

вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 

вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 

НК; по чл. 142, ал.4, 

пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, 

т.2, т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 

1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 

1 НК; по чл. 150 вр.чл. 

20, ал. 2 вр.ал. 1 НК 

 

по чл. 321, ал.3, пр.2, 

пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; 

по чл. 214, ал.2, т.1 

вр.чл. 213а, ал.2, т.5, 

пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, 

ал.3 вр.ал.1 НК; по 

чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, 

т.5, пр.2 вр.ал.1 

вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 

НК; по чл.213а, ал.2, 

т.2, т.5, пр.2 вр.ал.1 

НК 

 

по чл. 321, ал.3, пр.2, 

пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; 

по чл. 214, ал.2, т.1 

вр.чл. 213а, ал.2, т.5, 

пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, 

ал.2 вр.ал.1 НК; по 

чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, 

т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 

вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 

НК; по  чл. 214, ал. 1 

НК; по чл. 214, ал.2, 

т.1 вр.чл. 213а, ал.2, 
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т.1, пр.1, т.5, пр.2 

вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.3 

вр.ал.1 НК 

 

по чл. 321, ал.3, пр.2, 

пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; 

по чл. 142, ал.4, пр.2 

вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, 

т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 1 

вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 

НК; по чл. 150 вр.чл. 

20, ал. 2 вр.ал. 1 НК 

 

по чл. 321, ал.3, пр.2, 

пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; 

по чл. 214, ал.2, т.1 

вр.чл. 213а, ал.2, т.1, 

пр.1, т.4 вр. т.5, пр.2 и 

т.7 вр.ал. 1 вр.чл.20 

вр.ал.1 НК; по 

чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, 

т.4, т.5, пр.2, т.7 

вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 

вр.ал.1 НК; по чл. 214, 

ал.2, т.1, пр. 1  вр.чл. 

213а, ал.2, т.5, пр.2, 

т.7 вр.ал. 1 вр.чл.20, 

ал.2 вр.ал.1 НК; по 

чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, 

т.2, т.4, т.5, пр.2, т.7 

вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 

вр.ал.1 НК; по чл. 216, 

ал.5, пр.3 вр.ал. 1 

вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 

вр.чл. 26, ал.1 НК; по 

чл.170, ал.2 вр.ал.1 

вр.чл.20, ал.2 
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вр.ал.1НК; по чл. 216, 

ал.5, пр.3 вр.ал. 1 

вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 

вр.чл. 26, ал.1 НК; по 

чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 

213а, ал.1, т.1, пр.1, 

т.4, т.5, пр.2 и т.7 

вр.ал. 1 вр.чл.20, ал. 2 

вр.ал.1 НК; по 

чл.213а, ал.2, т.2, т.5, 

пр.2, т.7 вр.ал.1 

вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 

НК; по чл. 214, ал.2, 

т.1 вр.чл. 213а, ал.2, 

т.4, т.5, т.7 вр.ал. 1 

вр.чл.20, ал. 2 вр.ал.1 

НК; по чл.213а, ал.2, 

т.1, т.2, т.4 т.5, пр.2, 

т.7 вр.ал.1 вр.чл.20, 

ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 

214, ал.2, т.1 вр.чл. 

213а, ал.2, т.4, т.5, 

пр.2 и т.7 вр.ал. 1 

вр.чл.20, ал. 2 вр.ал.1 

НК 

 

по чл. 321, ал.3, пр.2, 

пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; 

по чл. 214, ал.2, т.1 

вр.чл. 213а, ал.2, т.1, 

пр.1, т.4 вр. т.5, пр.2 

вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.2 

вр.ал.1 НК; по 

чл.213а, ал.2, т.1, пр. 

1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 

вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 

НК; по чл. 214, ал.2, 
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т.1, пр. 1 вр.чл. 213а, 

ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1 

вр.чл.20, ал. 2 вр.ал.1 

НК; по чл.213а, ал.2, 

т.1, пр. 1,т.2,  т.4, т.5, 

пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, 

ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 

216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 

вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 

вр.чл. 26, ал.1 НК; по  

чл.170, ал.2 вр.ал.1 

вр.чл.20, ал.2 

вр.ал.1НК; по чл. 216, 

ал.5, пр.3 вр.ал. 1 

вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 

вр.чл. 26, ал.1 НК; по 

чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 

213а, ал.2, т.1, пр. 1, 

т.4, т.5, пр.2 вр.ал. 1 

вр.чл.20, ал. 2 вр.ал.1 

НК; по чл. 214, ал.2, 

т.1 вр.чл. 213а, ал.2, 

т.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1 

НК 

 

по чл. 321, ал.3, пр.2, 

пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; 

по чл.213а, ал.2, т.1, 

пр. 1, т.2,  т.4, т.5, пр.2 

вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 

вр.ал.1 НК; по чл. 216, 

ал.5, пр.3 вр.ал. 1 

вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 

вр.чл. 26, ал.1 НК; по 

чл.170, ал.2 вр.ал.1 

вр.чл.20, ал.2 

вр.ал.1НК; по чл. 216, 
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ал.5, пр.3 вр.ал. 1 

вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 

вр.чл. 26, ал.1 НК 

 

по чл. 321, ал.3, пр.2, 

пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; 

по чл. 214, ал.2, т.1 

вр.чл. 213а, ал.2, т.5, 

пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, 

ал. 2 вр.ал.1 НК; по 

чл.213а, ал.2, т.1, пр. 

1,  т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 

вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 

НК 

 

по чл. 321, ал.3, пр.2, 

пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; 

по чл.213а, ал.2, т.1, 

пр. 1,  т.5, пр.2 вр.ал.1 

вр.чл.20, ал.4 вр.ал.1 

вр. чл. 26, ал. 1 НК; по 

чл. 142, ал.4, пр.2 

вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, 

т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 1 

вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 

НК; по чл. 150 вр.чл. 

20, ал. 2 вр.ал. 1 НК 

 

по чл. 321, ал.3, пр.2, 

пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; 

по чл. 142, ал.4, пр.2 

вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, 

т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 1 

вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 

НК; по чл. 150 вр.чл. 

20, ал. 2 вр.ал. 1 НК 
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по чл. 142, ал.4, пр.2 

вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, 

т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 1 

вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 

НК; по чл. 150 вр.чл. 

20, ал. 2 вр.ал. 1 НК 

СГС – СНС закрит 882/2015 С. Б.  

 

Х. А.  

 

В. Г.  

 

М. Д.  

 

В. Д.  

 

Д. А.  

 

Г. Г.  

 

Л. С.  

 

Д. П.  

 

 

 

Г. П.  

 

 

С. К.  

 

В. Х.  

 

 

К. Е.  

 

 

по чл. 321, ал.3, пр.2, 

пр.3, алт. 10, т.1 

вр.ал.1, пр.1, пр.2 НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

пр.3, алт.10,т.2 

вр.ал.2НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

пр.3, алт.10,т.2 

вр.ал.2НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

пр.3, алт.10,т.1 

вр.ал.1, пр.2 НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

пр.3, алт.10,т.2 

вр.ал.2НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

пр.3, алт.10,т.2 

вр.ал.2НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

пр.3, алт.10,т.2 

вр.ал.2НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

пр.3, алт.10,т.2 

вр.ал.2НК 

25.01.2023  
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М. Р.  

 

 

С. Д.  

 

 

Ц. А.  

 

Р. А. 

 

 

К. Б.  

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

пр.3, алт.10,т.2 

вр.ал.2НК; по чл. 

354а, ал.2, изр. 2, т.1, 

пр.2 вр.ал. 1, пр.4, 

пр.5, алт. 1 вр.чл. 26, 

ал.1 НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2 

НК; по чл. 354а, ал.2, 

изр. 2, т.1, пр.2 НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

пр.3, алт.10,т.2 

вр.ал.2НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

пр.3, алт.10,т.2 

вр.ал.2НК; по чл. 

354а, ал.3,пр.1, т. 1, 

пр. 1 НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

пр.3, алт.10,т.2 

вр.ал.2НК; по чл. 

354а, ал.2, изр. 2, т.1, 

пр.2 вр. чл. 26, ал.1 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

пр.3, алт.10,т.2 

вр.ал.2НК; по чл. 

354а, ал.2, изр. 2, т.1, 

пр.2 НК 
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по чл.321, ал.3, пр.2, 

пр.3, алт.10,т.2 

вр.ал.2НК; по чл. 

354а, ал.2, изр. 2, т.1, 

пр.2 НК; по чл. 354а, 

ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

пр.3, алт.10,т.2 

вр.ал.2НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

пр.3, алт.10,т.2 

вр.ал.2НК; по чл. 

354а, ал.2, изр. 2, т.1, 

пр.2 НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

пр.3, алт.10,т.2 

вр.ал.2НК; по чл. 

354а, ал.2, т.1, пр. 2 

вр.ал. 1, изр. 1, пр.4, 

алт. 1 вр.чл. 321, ал. 3, 

пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 

вр.ал.2 НК 

СГС – СНС закрит 1065/2015 Ц. М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. П.  

по чл.321, ал. 3, т.2 

вр.ал.2 НК; по 

чл.354а,ал.2, т.1 

вр.ал.1, пр.3, пр.4 

вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 

НК; по чл.242, ал. 4 

вр.ал.2 вр.чл. 20, ал.4 

вр.ал.1 НК 

 

по чл.321, ал. 3, т.2 

вр.ал.2 НК; по 

01.02.2023  
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Е. Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж. Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К. К.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Я. Я.  

чл.354а,ал.2, изр.2, 

пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, 

т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, 

пр.4 вр.чл. 20, ал.4 

вр.ал.1 НК 

 

по чл.321, ал. 3, т.2 

вр.ал.2 НК; по 

чл.354а,ал.2, изр.2, 

пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, 

т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, 

пр.4 вр.чл. 20, ал.4 

вр.ал.1 НК; по чл.242, 

ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, 

ал.4 НК 

 

по чл.321, ал. 3, т.2 

вр.ал.2 НК; по 

чл.354а,ал.2, изр.2, 

пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, 

т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, 

пр.4 вр.чл. 20, ал.4 

вр.ал.1 НК; по чл.242, 

ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, 

ал.4 вр.ал.1 НК 

 

по чл.321, ал. 3, т.2 

вр.ал.2 НК; по 

чл.354а,ал.2, изр.2, 

пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, 

т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, 

пр.4 вр.чл. 20, ал.2 

НК; по чл.242, ал. 4 

вр.ал.2 вр.чл. 20, ал.2 

вр.чл.18, ал.1 НК 

 

по чл.321, ал. 3, т.2 
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Я. Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я. Х.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Р.  

 

 

 

 

 

вр.ал.2 НК; по 

чл.354а,ал.2, изр.2, 

пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, 

т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, 

пр.4 вр.чл. 20, ал.2 

вр.ал.1 НК; по чл.242, 

ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, 

ал.2 вр.ал.1 НК 

 

по чл.321, ал. 3, т.2 

вр.ал.2 НК; по 

чл.354а,ал.2, изр.2, 

пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, 

т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, 

пр.4 вр.чл. 20, ал.4 

вр.ал.1 НК; по 

чл.242,ал 4 вр.ал.2 

вр.чл.20,ал.4 вр.ал.1 

НК 

 

по чл.321, ал. 3, т.2 

вр.ал.2 НК; по 

чл.354а,ал.2, изр.2, 

пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, 

т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, 

пр.4 вр.чл. 20, ал.4 

вр.ал.1 НК; по чл. 242, 

ал. 4 вр.ал. 2 вр.чл. 20, 

ал. 4 вр.ал. 1 НК 

 

по чл.321, ал. 3, т.2 

вр.ал.2 НК; по 

чл.354а,ал.2, изр.2, 

пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, 

т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, 

пр.4 вр.чл. 20, ал.4 

вр.ал.1 НК; по чл.242, 
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Б. Г.  

ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, 

ал.4 вр.ал.1 НК 

 

по чл.321, ал. 3, т.2 

вр.ал.2 НК; по 

чл.354а,ал.2, изр.2, 

пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, 

т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, 

пр.4 вр.чл. 20, ал.4 

вр.ал.1 НК 

СГС – СНС закрит 1358/2015 М. С.  по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2 вр.ал.2 НК; по чл. 

210, ал.1, т.1,т.2,т.5 

вр.чл.209, ал.1 

вр.чл.26, ал. 1 НК 

24.10.2023 Споразумение: 

3 години лишаване от 

свобода, отложено по 

реда на чл. 66 НК с 

изпитателен срок от 5 

години. 

СГС – СНС закрит 1395/2015 И. Г.  

 

 

 

 

 

 

Г. К.  

 

 

Ж. М.  

 

П. Н.  

по чл.321, ал.3, т.1 

вр.ал.1 НК; по чл.255, 

ал.3 вр.ал.1, т.2, пр.1, 

т.6, т.7 вр.чл. 26, ал.1 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2 

вр.ал.2 НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2 

вр.ал.2 НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2 

вр.ал.2 НК 

27.10.2023 Присъда: 

Подсъдимите са 

признати за 

невиновни и са 

оправдани по 

повдигнатите им 

обвинения. 

СГС – СНС закрит 1458/2015 М. М.  

 

 

 

 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.1, вр. ал.1, пр.2 от 

НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

24.02.2023  
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Р. Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З. И.  

 

 

 

 

 

К. И.  

 

 

И. К.  

т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1 от НК; по чл.255, 

ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.4, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.1, вр. ал.1, пр.2 от 

НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.3, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

СГС – СНС закрит 1497/2015 П. П.  

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.1, вр. ал.1 от НК; по 

чл.302, т.1 и т.2, вр. 

07.02.2023  
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С. М.  

 

 

 

 

 

В. Х.  

 

Л. М.  

чл.301, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК; по чл.293, 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.302, т.1 и т.2, вр. 

чл.301, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

СГС – СНС закрит 6/2016 И. И.  

 

 

 

 

Х. Г.  

 

 

А. С.  

 

 

 

С. Х.  

 

 

 

Й. Й.  

 

 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.1, вр. чл.93, т.20 

от НК  

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.1, вр. чл.93, т.20 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

18.01.2023  
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Б. Р.  

 

 

 

Ф. А.  

 

 

 

А. Х.  

 

 

 

 

 

 

 

Г. А.  

 

 

 

 

К. К. 

вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 

от НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, пр.1, и пр.2, 

т.2, пр.1, т.6, пр.2, и 

т.7 вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

 

по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, пр.1, и пр.2, т.2,  

т.6, пр.2, и т.7 вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, пр.1, и пр.2, т.2, 

пр.1, т.6, пр.2, и т.7 вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

СГС – СНС закрит 1006/2016 М. А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Я.  

по чл.321, ал.3, пр.1 и 

пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 

от НК; по чл.339, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.199, ал.2, т.3, вр. 

ал.1, т.5, вр. чл.198, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2 от 

НК; по чл.200, вр. 

чл.199, ал.1, т.5, вр. 

чл.198, ал.1, пр.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.1 и 

20.10.2022 Присъда: : М. А. – 6 

години лишаване от 

свобода при 

първоначален строг 

режим; 

В. Я. – 17 години 

лишаване от свобода 

при първоначален 

строг режим; 

В. А. – 3 години 

лишаване от свобода 

при първоначален 

строг режим 
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В. А.  

 

 

 

 

И. И.  

 

 

Х. Х.  

 

 

 

 

Н. С.  

 

 

Д. Г.  

 

 

 

 

Ж. Б.  

 

 

 

А. М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.1 и 

пр.2, т.2, вр. ал.2, от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.1 и 

пр.2, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.1 и 

пр.2, т.2, вр. ал. 2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.1 и 

пр.2, т.2, вр. ал..2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.1 и 

пр.2, т.2 вр. ал..2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.1 и 

пр.2, т.2, вр. ал..2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.1 и 

пр.2, т.2, вр. ал..2 от 

НК; по чл.200, вр. 

чл.199, ал.1, т.5, вр. 

чл.198, ал.1, пр.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК; по 

чл.339, ал.1 от НК; по 

чл.339, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.1 и 

И. И. – 3 години 

лишаване от свобода 

при първоначален 

строг режим. На осн. 

чл. 68, ал. 1 НК 

постановява да 

изтърпи отделно 

наказание от 2 години 

лишаване от свобода, 

постановено по НОХД 

№ 3907/2006 година 

на СРС; 

Х. Х. – 3 години 

лишаване от свобода, 

отложено по реда на 

чл. 66, ал. 1 НК с 5 

години изпитателен 

срок; 

Н. С. – 3 години 

лишаване от свобода, 

отложено по реда на 

чл. 66, ал. 1 НК с 5 

години изпитателен 

срок; 

Д. Г. – 6 години 

лишаване от свобода 

при първоначален 

строг режим; 

Ж. Б. – 3 години 

лишаване от свобода 

при първоначален 

строг режим; 

А. М. – 3 години 

лишаване от свобода, 

отложено по реда на 

чл. 66, ал. 1 НК с 5 

години изпитателен 
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Н. Р.  

 

 

 

 

 

Д. П.  

 

 

 

 

 

 

 

Е. М.  

пр.2, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.200, вр. 

чл.199, ал.1, т.5, вр. 

чл.198, ал.1, пр.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.1 и 

пр.2, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по  чл.200, вр. 

чл.199, ал.1, т.5, вр. 

чл.198, ал.1, пр.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК 

 

по чл.199, ал.2, т.3, вр. 

ал.1, т.5, вр. чл.198, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2 от 

НК 

срок; 

Н. Р. и Д. И. – 

признати за 

невиновни и 

оправдани; 

П. К. – 4 години 

лишаване от свобода 

при първоначален 

строг режим; 

Е. М. – 17 години и 6 

месеца лишаване от 

свобода при 

първоначален строг 

режим. 

СГС – СНС закрит 1853/2016 П. П.  

 

 

 

 

 

 

С. Г.  

 

 

Л. Д.  

 

 

 

А. С.  

 

Р. М.  

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.1 вр. ал.1 , пр.2 от 

НКц по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 

т.7, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2 вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2 вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2 вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2 вр. ал.2 от НК 

24.01.2023  

СГС – СНС закрит 2679/2016 С. С. 

 

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; по чл.252, 

16.02.2023  
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С. Т.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К. С.  

 

 

 

 

 

 

Й. М.  

 

 

С. С.  

ал.2 вр. ал.1 от НК; по 

чл.143, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК; 

по чл.143, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.20, ал.2 от 

НК; по чл.143, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 

от НК; по чл.142, ал.2, 

т.2, 7 и 8, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.252, 

ал.2 вр. ал.1 от НК; по 

чл.143, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК; 

по чл.144, ал.3, вр. 

ал.1 от НК; по чл.143, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК; по 

чл.143, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.142, 

ал.2, т.2, 7 и 8, вр. ал.1 

от НК; по чл.339, ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.215, 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

СГС – СНС закрит 3461/2016 М. М.  

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 

последно, т. 1, вр. ал. 

12.01.2023 

26.01.2023 
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М. Т.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Т.  

 

 

 

 

1, пр. 2 /ред. ДВ, бр. 

92/2002 г./, вр. чл. 93, 

т. 1, б. А и т. 20 /ред. 

ДВ., бр. 92 от 2002 г./ 

от НК; по чл. 255, ал. 

3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 2, 

т. 3, пр. 1, т. 5, пр. 2, т. 

6, вр. чл. 20, ал. 2 и ал. 

3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, 

ал. 1 от НК; по чл. 

256, ал. 2, пр. 1, 2 и 3, 

вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 

255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 

20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. 

чл. 26, ал. 1 от НК; по 

чл. 253, ал. 5, вр. ал. 4, 

вр. ал. 3, т. 1, пр. 1, т. 

2, вр. ал. 2, пр. 5, вр. 

ал. 1, пр. 1 от НК; 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 

последно, т. 2, вр. ал. 

2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 

г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А 

и т. 20/ред. ДВ., бр. 92 

от 2002 г./ от НК; по 

чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, 

т. 3, пр. 1, вр. чл. 20, 

ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 

26, ал. 1 от НК; 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 

последно, т. 2, вр. ал. 

2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 

г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А 

и т. 20/ред. ДВ., бр. 92 

от 2002 г./ от НК; по 
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Ц. Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, 

т. 3, пр. 1, вр. чл. 20, 

ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 

26, ал. 1 от НК; 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 

последно, т. 2, вр. ал. 

2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 

г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А 

и т. 20/ред. ДВ., бр. 92 

от 2002 г./ от НК; по 

чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, 

пр. 1 и пр. 2, вр. ал. 1, 

пр. 1, пр. 2 и пр. 3, вр. 

чл. 26, ал. 1 от НК; по 

чл. 256, ал. 2, пр. 1, 2 

и 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. 

чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. 

чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1, 

вр. чл. 26, ал. 1 от НК; 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 

последно, т. 2, вр. ал. 

2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 

г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А 

и т. 20/ред. ДВ., бр. 92 

от 2002 г./ от НК; по 

чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, 

пр. 1, вр. ал. 1, пр. 2, 

вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 

1, вр. чл. 26, ал. 1 от 

НК; по чл. 256, ал. 2, 

пр. 1, 2 и 3, вр. ал. 1, 

пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, 

пр. 3, вр. чл. 20, ал. 4, 

вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 

1 от НК; 
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К. Ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Е.  

 

 

 

 

 

 

П. П.  

 

 

 

 

К. М.  

 

по чл. 282, ал. 3, вр. 

ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1, 

пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, 

вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 

1 от НК; по чл. 256, 

ал. 2, пр. 1 и пр. 3, вр. 

ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, 

ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, 

ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 

26, ал. 1 от НК; 

 

по чл. 282, ал. 3, вр. 

ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1, 

пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, 

вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 

1 от НК; по чл. 256, 

ал. 2, пр. 1 и пр. 3, вр. 

ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, 

ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, 

ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 

26, ал. 1 от НК; 

по чл. 282, ал. 1, пр. 2, 

вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 

1, вр. чл. 26, ал. 1 от 

НК; 

 

по чл. 282, ал. 1, пр. 2, 

вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 

1, вр. чл. 26, ал. 1 от 

НК; 

 

по чл. 253, ал. 5, вр. 

ал. 4, вр. ал. 3, т. 1, пр. 

1, т. 2, вр. ал. 2, пр. 5 

от НК  

СГС – СНС закрит 3637/2016 Д. М.  по чл.321, ал.3, пр.2, 30.01.2023  
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И. М.  

 

А. Д.  

 

 

 

Ц. Р.  

 

Р. Р.  

 

 

С. Д.  

 

 

 

С. В.  

 

Ю. Н.  

 

 

Н. Г.  

 

 

 

И. В.  

 

 

П. Г.  

 

 

И. А.  

 

М. Й.  

 

вр. ал.1, пр.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 
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В. Ш.  

 

М. С.  

 

 

М. М.  

 

 

Б. А.  

 

 

Т. Я.  

 

 

 

 

 

Т. П.  

 

 

Б. П.  

 

 

В. Г.  

 

 

Д. Н.  

 

 

Б. Л.  

 

 

П. Ч.  

 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК; по 

чл.155, ал.5, т.1, пр.2, 

вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2, 

алт.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 
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И. Т.  

 

 

Г. К.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. С.  

 

 

Б. З.  

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК; по 

чл.253, ал.3, т.3, т.1, 

пр.2, алт.2, вр. ал.2, 

пр.3, алт.1 от НК; по 

чл.253, ал.3, т.3, т.1, 

пр.2, алт.2, вр. ал2, 

пр.3, алт.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

 

СГС – СНС закрит 56/2017 И. С.  

 

 

Я. К.  

 

 

Н. Х.  

 

 

 

 

 

 

П. П.  

 

С. Н.  

по чл. 321 ал. 3 т. 1, 

вр. ал. 1 от НК 

 

по чл. 321 ал. 3 т. 2, 

вр. ал. 2 от НК 

 

по чл. 354а ал. 2 т. 1, 

вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 

2, вр. чл. 26 ал. 1 от 

НК; по чл. 321 ал.2 т. 

2, вр. ал. 2 от НК 

 

по чл. 321 ал. 3 т. 2, 

вр. ал. 2 от НК 

 

по чл. 321 ал. 3 т. 2, 

вр. ал. 2 от НК 

11.01.2023  

СГС – СНС закрит 537/2017 Ц. Ц.  

 

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; по чл.302, 

19.01.2023  
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Т. В.  

 

 

П. А.  

 

Е. И.  

 

 

 

 

В. Г.  

 

 

 

 

 

С. Х.  

 

 

Ц. Д.  

 

Ц. Д.  

т.1, вр. чл.301, ал.1 от 

НК; по чл.302, т.1, вр. 

чл.301, ал.1 от НК; по 

чл.302, т.1, вр. чл.301, 

ал.1 от НК; по чл.302, 

т.1, вр. чл.301, ал.1 от 

НК; по чл.253, ал.5, 

вр. ал.4, вр. ал.2, т.3 от 

НК; по чл.253, ал.5, 

вр. ал.4, вр. ал.2, т.3 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.302, 

т.1, вр. чл.301, ал.1 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.302, 

т.1, вр. чл.301, ал.1 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

СГС – СНС закрит 802/2017 К. К.  по чл.321, ал.3, пр.2, 24.02.2023  
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М. В.  

 

 

 

 

 

 

Г. В.  

 

 

 

 

М. К.  

 

 

 

 

 

К. К.  

т.1, вр. ал.1 от НК; по 

чл.252, ал.2, пр.1 и 

пр.2, вр. чл.20, ал.2, 

ал.3 и ал.4, вр. ал. 1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; 

252, ал.2, пр.1 и пр.2, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; 

252, ал.2, пр.1 и пр.2, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; 

252, ал.2, пр.1 и пр.2, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

СГС – СНС закрит 977/2017 В. Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по чл.321, ал.6 от НК, 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК, по чл.308, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК, по 

чл.243, ал.1, пр.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.18, ал.1 от НК, по 

чл.246, ал.3 от НК, по 

чл.246, ал.3 от НК, по 

09.02.2023  
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Т. Х.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. С.  

 

чл.246, ал.3, вр. чл.20, 

ал.2 от НК, по чл.246, 

ал.3, вр. чл.20, ал.2, 

вр. чл.18, ал.1 от НК, 

по чл.308, ал.7, вр. 

ал.2, вр. ал.1 от НК и 

по чл.308, ал.7, вр. 

ал.1 от НК. 

 

по чл.321, ал.6 от НК, 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК, по чл.243, 

ал.1, пр.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.4, 

вр. чл.18, ал.1 от НК и 

по чл.246, ал.3, вр. 

чл.20, ал.4, вр. чл.18, 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК, по чл.294, 

ал.2, вр. ал.1, пр.3 от 

НК, по чл.243, ал.1, 

пр.1, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.4, вр. 

чл.18, ал.1 от НК, по 

чл.246, ал.3, вр. чл.20, 

ал.4 от НК, по чл.246, 

ал.3, вр. чл.20, ал.4, 

вр. чл.18, ал.1 от НК и 

по чл.316, вр. чл.309, 

ал.1 от НК. 

СГС – СНС закрит 2209/2017 Ц. В.  

 

 

 

А. П.  

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.1, вр.ал.1 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

07.02.2023  
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И. З.  

 

 

Г. Х.  

 

 

Г. З.  

 

 

Е. С. 

 

 

Е. И.  

 

 

Р. С.  

 

 

С. Г.  

 

 

С. В.  

 

 

М. Г.  

 

 

К. Х.  

 

 

М. П.  

 

 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл. 321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл. 321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 
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М. Д.  

 

 

Б. Т.  

 

 

Ц. Г.   

 

Р. С.  

 

С. Д.  

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК 

и по чл.203 от НК 

 

по чл.282 от НК 

 

по чл.282 от НК 

 

по чл.282 от НК 

СГС – СНС закрит 3298/2017 Б. К.  

 

 

И. Т.  

 

 

 

Г. И.  

 

 

Т. С.  

 

 

Р. Д.  

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; по чл.143, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.142, ал.2, т.8, вр. 

чл.20, ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.143, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.142, ал.2, т.8, вр. 

чл.20, ал.2 от НК; по 

чл.216, ал.5, вр. ал.1, 

вр. чл.142, ал.2, т.8, 

вр. чл.26 от НК 

27.01.2023  
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Д. Н.  

 

Д. П.  

 

Н. И.  

С. Н.  

 

М. М.  

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.116, 

ал.1, т.6, пр.1, т.10, вр. 

чл.115, вр. чл.18 от 

НК; по чл.339, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.116, 

ал.1, пр.1, т.10, вр. 

чл.115 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.116, 

ал.1, т.6, пр.1, т.10, вр. 

чл.115, вр. чл.18 от 

НК; по чл.216, ал.5, 

вр. ал.1, вр. чл.142, 

ал.2, т.8, вр. чл.26 от 

НК; по чл.339, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

СГС – СНС закрит 422/2018 М. К.  по чл.321, ал.3, пр.2, 08.02.2023  
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В. К.  

 

 

 

М. К.  

 

 

т.1, вр. ал.1 от НК; по 

чл.159в, вр. чл.159а, 

ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК (ДВ 

бр.92/2002г.); по 

чл.214, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, вр. чл.213а, ал.2, 

т.5 и т.7, вр. чл.142, 

ал.2, т.8, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.28, ал.1 от НК; по 

чл.198, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.214, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, вр. чл.213а, ал.2, 

т.5 и т.7, вр. чл.142, 

ал.2, т.8, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.28, ал.1 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.159в, вр. чл.159а, 

ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК (ДВ 

бр.92/2002г.); по 

чл.159в, вр. чл.159б, 

ал.2, вр. чл.159а, ал.2, 

т.6, вр. ал.1 от НК (ДВ 

бр.92/2002г.); по 

чл.159в, вр. чл.159б, 
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ал.2, вр. чл.159а, ал.2, 

т.6, вр. ал.1 от НК (ДВ 

бр.92/2002г.); по 

чл.214, ал.2, т.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.5, вр. 

чл.142, ал.2, т.8, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1от 

НК; ; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. чл.213а, ал.2, 

т.5 вр. чл.142, ал.2, 

т.8от НК; по чл.198, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

СГС – СНС закрит 672/2018 А. В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Д.  

 

 

Н. Н.  

 

Г. Б.  

 

Е. К. 

 

Р. В.  

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.308, 

ал.7, вр. ал.2, вр. ал.1 

от НК; по чл.308, ал.7, 

вр. ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.308, ал.7, 

вр. ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.354а, ал.2, 

изр.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.354а, ал.2, изр.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.308, 

ал.7, вр. ал.2, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.308, 

ал.7, вр. ал.2, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

17.01.2023  
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ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

СГС – СНС закрит 925/2018 А. З.  

 

 

К. Г.  

 

 

Н. Н. 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.280, ал.2, т.3, т.4, 

т.5, вр. ал.1 от НК; по 

чл.280, ал.2, т.3, т.4, 

т.5 вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК; по 

чл.280, ал.2, т.3, т.4, 

т.5, вр. ал.1 от НК; по 

чл.280, ал.2, т.3, т.4, 

т.5, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК 

09.03.2023  

СГС – СНС закрит 1125/2018 Б. Б.  

 

 

И. Д. 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.248а, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2, пр.1, вр. ал.1 

от НК; по чл.248а, 

ал.3, пр.2, вр. ал.2, 

пр.1, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.248а, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2, пр.1, вр. ал.1 

от НК; по чл.248а, 

ал.3, пр.2, вр. ал.2, 

пр.1, вр. ал.1 от НК 

15.02.2023  

СГС – СНС закрит 1349/2018 А. С.  по чл.321, ал.3, т.2, вр. 14.03.2023  
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С. Г. 

 

 

С. Р.  

 

 

Д. Г.  

 

 

 

З. З.  

ал.1, пр.2 от НК; по 

чл.242, ал.4, вр. 

чл.242, ал.1, б.“ж“, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.242, 

ал.4, вр. чл.242, ал.1, 

б.“ж“, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.242, 

ал.4, вр. чл.242, ал.1, 

б.“ж“, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.242, 

ал.4, вр. чл.242, ал.1, 

б.“ж“, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.3, т.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.242, 

ал.4, вр. чл.242, ал.1, 

б.“ж“, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

СГС – СНС закрит 3491/2018 Б. И.  

 

И. И.  

 

Е. И.  

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2, вр. чл.63, ал.1, 

т.3 от НК 

 

по чл. 321, ал.3, т.2, 

вр. ал.2 от НК 

21.02.2023  
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В. А.  

 

 

 

Ц. Б.  

 

по чл. 321, ал.3, т.1, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1 и т.4, вр. ал.1, вр. 

чл.29, ал.1, б. „а“ от 

НК; по чл.354а, ал.1, 

изр.2 от НК 

 

по чл. 321, ал.3, т.2, 

вр. ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, вр. ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. чл.26, 

ал.1 от НК 

 

по чл. 321, ал.3, т.2, 

вр. ал.2 от НК 

СГС – СНС закрит 986/2019 И. Я.  

 

 

 

Ю. Я.  

 

 

 

В. С.  

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.1, вр. ал.1, пр.2 от 

НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 

т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК  

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

24.01.2023  

СГС – СНС закрит 1147/2019 Ш. А.  по чл.321, ал.3, т.2, вр. 27.01.2023  
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И. Т.  

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.281, 

ал.2, т.1, т.2 и т.4, вр. 

ал.1 от НК 

СГС – СНС закрит 1829/2019 К. П.  

 

 

В. С.  

 

В. А.  

 

 

 

М. П.  

 

 

С. Н.  

 

 

 

В. Т.  

по чл.321, ал. 3, пр.2 и 

пр.3, т.1, вр. ал.1 от 

НК; по чл.354а, ал.1, 

изр.1, пр.4, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал. 3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

 

по чл.321, ал. 3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.354а, ал.1, 

изр.1, пр.4, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.354а, ал.1, изр.1, 

пр.4, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал. 3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.354а, ал.1, 

изр.1, пр.4, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал. 3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.354а, ал.1, 

изр.1, пр.4, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.339, ал.1 от НК 

06.02.2023  
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по чл.321, ал. 3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

СГС – СНС закрит 2099/2019 Н. Б.  по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

28.11.2022 Присъда: 

Наложено наказание  

от 1 година, отложено 

по реда на чл. 66 НК с 

изпитателен крок от 3 

години. 

СГС – СНС закрит 2413/2019 Н. К.  

 

 

 

 

 

Д. П.  

 

 

 

С. С.  

 

П. С.  

 

К. И.  

по чл.321, ал. 3, пр.2 и 

пр. пр. посл. Т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.213а, ал.3, т.5, вр. 

ал.2, т.5, пр.2, вр. ал.1 

от НК; по чл.213а, 

ал.3, т.5, вр. ал.2, т.5, 

пр.2, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.213а, ал.3, 

т.5, вр. ал.2, т.5, пр.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.213а, ал.3, т.5, вр. 

ал.2, т.5, пр.2, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр. посл., т.2, вр. ал.2 

от НК; по чл.213а, 

ал.3, т.5, вр. ал.2, т.5, 

пр.2, вр. ал.1, вр чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр. посл., т.2, вр. ал.2 

от НК 

 

16.01.2023  
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по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр. посл., т.2, вр. ал.2 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр. посл., т.2, вр. ал.2 

от НК 

СГС – СНС закрит 2597/2019 Н. Б.  

 

 

 

 

 

 

 

Е. Б.  

 

 

 

 

 

 

 

М. Б.  

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.1, вр. ал.1 от 

НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 

т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 

т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.253, ал.5, 

вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, 

пр.2,вр. ал.2, пр.1 и 

пр.3, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по  чл.339, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 

т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 

т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.253, ал.5, 

23.01.2023  
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вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, 

пр.2,вр. ал.2, пр.1 и 

пр.3, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по  чл.339, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

СГС – СНС закрит 2889/2019 В. Р.  

 

 

 

 

 

 

Г. Г.  

 

 

 

 

 

 

 

Д. Г.  

по чл.321, ал.6 от НК;  

по чл.354а, ал.1, пр4 

от НК; по чл.354а, 

ал.1, пр.4, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.354а, ал.1, пр.4 

и изр.2, пр.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.354а, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.354а, ал.2, 

изр.2, вр. ал.1, пр.4 и 

изр.2, пр.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК и 

по чл.339, ал.1, чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК, 

по чл.354а, ал.1, пр.4, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК;по чл.354а, 

ал.1, пр.4 и изр. 2, 

пр.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.354в, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

16.01.2023  
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НК; по чл.354а, ал.1, 

изр.2, пр.2, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.354а, ал.2, изр.2, 

вр. ал.1, пр.4 и изр.2, 

пр.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.339, ал.1, чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.354а, ал.1, пр.5, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК 

СГС – СНС закрит 2890/2019 В. В. 

 

В. Д.  

 

Д. П.  

 

 

 

Е. Д.  

 

 

И. П.  

 

 

 

И. И.  

 

 

 

К. Б.  

 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.1, вр. ал.1, пр.2 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.302, т.2, 

б.“а“, пр.2, вр. чл.301, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.311, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.304б, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК; 

10.01.2023  
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Л. Д.  

 

 

 

Л. А.  

 

 

 

Л. С.  

 

 

 

М. Б.  

 

 

 

С. П.  

 

 

 

Х. А.  

 

 

Н. Б.  

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.302, т.2, 

б.“а“, пр.2, вр. чл.301, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал. от НК; по 

чл.311, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.302, т.2, 

б.“а“, пр.2, вр. чл.301, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.311, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.302, т.2, 
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б.“а“, пр.2, вр. чл.301, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.304б, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК; по чл.301, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.302, т.2, 

б.“а“, пр.2, вр. чл.301, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.302, т.2, 

б.“а“, пр.2, вр. чл.301, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

 

по чл.311, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 
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НК 

СГС – СНС закрит 3063/2019 М. Г.  

 

А. А. 

 

 

 

А. Я.  

 

 

Г. Б.  

 

 

М. К.  

 

 

М. С.  

 

М. Г.  

 

О. П.  

 

П. Ц. 

по чл.321, ал.З, пр.2 

т.1 вр. ал. 1 от НК,  

 

по чл.321 ал.З пр.2 

т.2 вр. ал.2 от НК и 

по чл. 354а ал.2 т.1 

пр.2 вр. ал.1 от НК,  

 

по чл. чл.321 ал.З 

пр.2 т.2 вр. ал.2 от 

НК и по чл. 354а ал.2 

т.1 пр.2 вр. ал.1 от 

НК,  

 

по чл.321 ал.З пр.2 

т.2 вр. ал.2 от НК, 

 

по чл.321 ал.З пр.2 т.2 

вр. ал.2 от НК и по 

чл. 3 54а ал.2 т. 1 пр.2 

вр. ал. 1 от НК,  

 

по чл.321 ал.З пр.2 т.2 

вр. ал.2 от НК, 

 

по чл.321 ал.З пр.2 

т.2 вр. ал.2 от НК,  

 

-  О. П. - по чл.321 

ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 

от НК,  

 

- П. Ц. - по чл.321 ал.З 

пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК. 

 

21.02.2023  

СГС – СНС закрит 3386/2019 И. Е.  по чл.321, ал.3, т.2, вр. 10.11.2022 Присъда: 
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П. Б.  

 

Е. Ц.  

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

Е. Ц. – 1 година 

лишаване от свобода, 

отложено по реда на 

чл. 66, ал. 1 НК с 

изпитателен срок от 3 

години; 

И. Е. и П. Б. – 

признати за 

невиновни и 

оправдани по 

повдигнатите им 

обвинения. 

СГС – СНС закрит 3504/2019 А. А.  

 

Е. М.  

 

З. А.  

 

М. М.  

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

09.02.2023  

СГС – СНС закрит 3731/2019 Б. Б.  

 

 

Н. Д.  

 

 

 

 

 

Т. Д.  

 

 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.277а, ал.7, пр.2, 

алт.3 от НК; по 

чл.339, ал.1, пр.2, 

алт.6 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.277а, ал.7, пр.2, 

алт.3 от НК; по 

чл.277а, ал.7, пр.2, 

алт.3 вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

22.02.2023  
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К. С.  

 

 

И. С.  

чл.278, ал.6, изр.1, 

пр.2, алт.2 от НК; 

чл.278, ал.6, изр.1, 

пр.2, алт.2, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.339, ал.1, пр.2, 

алт.6, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.277а, ал.7, пр.2, 

алт.3, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.278, ал.6, изр.1, 

пр.2, алт.2, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.339, ал.1, пр.2, 

алт.6, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.277а, ал.7, пр.2, 

алт.3 вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК;  

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.277а, ал.7, пр.2, 

алт.3 вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; 

СГС – СНС закрит 3796/2019 А. М.  

 

 

 

 

по чл.321, ал.1, пр.1 и 

пр.2 от НК (в 

редакцията преди 

изменението в ДВ 

бр.92/2002 год.); по 

16.02.2023  
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К. И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чл.321, ал.1, пр.2 от 

НК, вр. чл.93, т.20 от 

НК; по чл.155, ал.1, 

вр. чл.20, ал.4 от НК 

(в редакцията на 

текста преди 

изменението в ДВ 

бр.92/2002 год.); по 

чл. 155, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК (в 

редакцията преди 

изменението в ДВ 

бр.92/2002 год.); по 

чл.155, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.1, вр. 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.1, вр. 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.3, вр. 

ал.1, вр. чл.20, ал.4 от 

НК; по чл.155, ал.3, 

вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 

от НК; по чл.155, ал.3, 

вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 

от НК; по чл.155, ал.3, 

вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 

от НК; по чл.159в, 
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В. Р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пр.2 и пр.3, вр. 

чл.159б, ал.2, вр. ал.1, 

пр.1, пр.2 и пр.4, вр. 

чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 

и т.6, вр. ал.1 и чл.20, 

ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.);  по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); 
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В. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по чл.321, ал.2, вр. 

ал.1 от НК (в 

редакцията преди 

изменението в ДВ 

бр.92/2002 год.); по 

чл.321, ал.2, вр. ал.1 

от НК, вр. чл.93, т.20 

от НК; по чл.155, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК 

(в редакцията на 

текста преди 

изменението в ДВ 

бр.92/2002 год.); по 

чл.155, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.3, вр. 

ал.1 , вр. чл.20, ал.2 от 

НК; по чл.155, ал.3, 

вр. чл.20, ал.2 от НК; 
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С. К.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

И. И.  

по чл.155, ал.3, вр. 

чл.20, ал.2 от НК; по 

чл.155, ал.3, вр. чл.20, 

ал.2 от НК; по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 
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редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.);   

 

по чл.321, ал.2, вр. 

ал.1 от НК (в 

редакцията преди 

изменението в ДВ 

бр.92/2002 год.); по 

чл.321, ал.2, вр. ал.1 

от НК, вр. чл.93, т.20 

от НК; по чл.155, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК 

(в редакцията на 

текста преди 

изменението в ДВ 

бр.92/2002 год.); по 

чл.155, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 
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по чл.155, ал.3, вр. 

ал.1 , вр. чл.20, ал.2 от 

НК; по чл.155, ал.3, 

вр. чл.20, ал.2 от НК; 

по чл.155, ал.3, вр. 

чл.20, ал.2 от НК; по 

чл.155, ал.3, вр. чл.20, 

ал.2 от НК; по чл.155, 

ал.3, вр. чл.20, ал.2 от 

НК; по чл.155, ал.3, 

вр. чл.20, ал.2 от НК; 

по чл.159в, пр.2 и 

пр.3, вр. чл.159б, ал.2, 

вр. ал.1, пр.1, пр.2 и 

пр.4, вр. чл.159а, ал.2, 

т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 

и чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 
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бр.27/2009 год.); по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.);  по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); 

 

по чл.321, ал.2, вр. 

ал.1 от НК (в 

редакцията преди 

изменението в ДВ 

бр.92/2002 год.); по 

чл.321, ал.2, вр. ал.1 

от НК, вр. чл.93, т.20 

от НК; по чл.155, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК 

(в редакцията на 

текста преди 

изменението в ДВ 

бр.92/2002 год.); по 

чл.155, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 
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ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.3, вр. 

ал.1 , вр. чл.20, ал.2 от 

НК; по чл.155, ал.3, 

вр. чл.20, ал.2 от НК; 

по чл.155, ал.3, вр. 

чл.20, ал.2 от НК; по 

чл.155, ал.3, вр. чл.20, 

ал.2 от НК; по чл.155, 

ал.3, вр. чл.20, ал.2 от 

НК; по чл.155, ал.3, 

вр. чл.20, ал.2 от НК; 

по чл.159в, пр.2 и 

пр.3, вр. чл.159б, ал.2, 

вр. ал.1, пр.1, пр.2 и 

пр.4, вр. чл.159а, ал.2, 

т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 

и чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 
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вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.);  по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); 

 

по чл.321, ал.2, вр. 
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ал.1 от НК (в 

редакцията преди 

изменението в ДВ 

бр.92/2002 год.); по 

чл.321, ал.2, вр. ал.1 

от НК, вр. чл.93, т.20 

от НК; ; по чл.155, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2 от 

НК (в редакцията на 

текста преди 

изменението в ДВ 

бр.92/2002 год.); по 

чл.155, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.3, вр. 

ал.1 , вр. чл.20, ал.2 от 

НК; по чл.155, ал.3, 

вр. чл.20, ал.2 от НК; 

по чл.155, ал.3, вр. 
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чл.20, ал.2 от НК; по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); 
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по чл.321, ал.2, вр. 

ал.1 от НК (в 

редакцията преди 

изменението в ДВ 

бр.92/2002 год.); по 

чл.321, ал.2, вр. ал.1 

от НК, вр. чл.93, т.20 

от НК; по чл.155, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК 

(в редакцията на 

текста преди 

изменението в ДВ 

бр.92/2002 год.); по 

чл.155, ал.3, вр. чл.20, 

ал.2 от НК; по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); 

 

по чл.321, ал.2, вр. 

ал.1 от НК (в 

редакцията преди 

изменението в ДВ 

бр.92/2002 год.); по 

чл.321, ал.2, вр. ал.1 

от НК, вр. чл.93, т.20 

от НК; по чл.155, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК 

(в редакцията на 

текста преди 
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изменението в ДВ 

бр.92/2002 год.); по 

чл.155, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК (в 

редакцията на текста 

преди изменението в 

ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.155, ал.3, вр. 

ал.1 , вр. чл.20, ал.2 от 

НК; по чл.155, ал.3, 

вр. чл.20, ал.2 от НК; 

по чл.155, ал.3, вр. 

чл.20, ал.2 от НК; по 

чл.155, ал.3, вр. чл.20, 

ал.2 от НК; по чл.155, 

ал.3, вр. чл.20, ал.2 от 

НК; по чл.159в, пр.2 и 

пр.3, вр. чл.159б, ал.2, 

вр. ал.1, пр.1, пр.2 и 

пр.4, вр. чл.159а, ал.2, 

т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 

и чл.20, ал.4 от НК (в 
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редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); по 

чл.159в, пр.2 и пр.3, 

вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, 

вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до 

изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.);   

СГС – СНС закрит 4015/2019 М. С. 

 

 

 

 

 

М. К. 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.248а, ал.5, вр. 

ал.2, вр. чл.20, ал.3, 

ал.4, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. ал.3 от 

НК; по чл.248а, ал.2, 

вр. чл.20, ал.3, ал.4, 

20.01.2023  
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К. Т. 

 

К. Д.  

 

 

 

Н. Т.  

 

 

С. Е.  

 

 

Т. Й.  

 

 

М. П.  

 

 

К. Й.  

 

 

А. А.  

 

 

М. М.  

 

М. С.  

 

Г. К.  

 

К. К.  

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК; по чл.248а, 

ал.2 от НК; по 

чл.248а, ал.5, вр. ал.2, 

вр. чл.26, ал.1, вр. ал.3 

от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.252, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.248а, ал.5, вр. 

ал.2, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. ал.3 от НК; 

по чл.248а, ал.2, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.248а, ал.5, вр. 

ал.2, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. ал.3 от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.248а, ал.2, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.248а, ал.5, вр. 

ал.2, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. ал.3 от НК 
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по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.248а, ал.2, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.248а, ал.2, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.354а, ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.248а, ал.2, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.282, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.282, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.282, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.282, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

СГС – СНС закрит 4629/2019 Л. И.  

 

 

 

К. М.  

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.7, т.1, вр. 

ал.1 от НК и по 

чл.281, ал.2, т.1, пр.1, 

т.4 и т.5, вр. ал.1, пр.1, 

26.01.2023  
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вр. чл.20, ал.4 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.7, т.2, вр. 

ал.2 от НК и по 

чл.281, ал.2, т.1, пр.1, 

т.4 и т.5, вр. ал.1, пр.1, 

вр. чл.20, ал.4 от НК 

СГС – СНС закрит 4704/2019 В. А.  

 

 

 

 

 

 

М. А.  

 

 

 

 

 

 

П. С.  

 

 

 

 

Е. М.  

 

 

Р. К.  

 

 

С. С.  

 

В. А.  

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

нк; по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.3, вр. ал.1 от НК; 

по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2, т. и т.7, вр. 

чл.20, ал.3, вр. ал.1 от 

НК; по чл.256, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.3, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.253, ал.4, вр. ал.2, 

пр.1 и пр.3, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7, 

вр. чл.26, ал.1, вр. 

чл.20, ал.3, вр. ал.1 от 

НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.2, т. и т.7, 

вр. чл.20, ал.3, вр. ал.1 

от НК; по чл.256, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, 

02.02.2023  
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Ф. С.  

 

ал.1, вр. чл.20, ал.3, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.253, ал.4, вр. ал.2, 

пр.1 и пр.3, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7, 

вр. чл.26, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.256, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

нк; по чл.253, ал.4, вр. 

ал.2, пр.3, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.4, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл. 321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

нк; по чл.253, ал.4, вр. 

ал.2, пр.3, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.4, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

 

по чл.253, ал.4, вр. 
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ал.2, пр.2 и пр.3, вр. 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2 т.6 и т.7, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

СГС – СНС закрит 184/2020 В. С.  

 

 

М. В.  

 

П. В.  

 

 

Б. А.  

 

 

П. П.  

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК 

21.02.2023  
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СГС – СНС закрит 418/2020 К. К.  

 

 

 

В. Д.  

 

 

 

Р. Н.  

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4, изр.2, пр.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4, изр.2, пр.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4 от НК  

27.02.2023  

СГС – СНС закрит 570/2020 Д. Й.  

 

 

 

 

И. А.  

 

 

 

Д. К.  

 

 

 

Г. Р.  

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.302, т.1, 

пр.1 и т.4, б.“а“, вр. 

чл.301, ал.1 от НК  

 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

 

 

 

01.11.2022 Присъда: 3 години 

лишаване от свобода, 

отложено с 

изпитателен срок от 5 

години; 

3 години лишаване от 

свобода, отложено с 

изпитателен срок от 5 

години; 

3 години лишаване от 

свобода, отложено с 

изпитателен срок от 5 

години; 

3 години лишаване от 
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А. А. 

 

 

 

Г. Т.  

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.304а, пр.3, 

вр. чл.304, ал.1, пр.3 

от НК 

свобода, отложено с 

изпитателен срок от 5 

години; 

3 години лишаване от 

свобода, отложено с 

изпитателен срок от 5 

години; 

Оправдан. 

СГС – СНС закрит 651/2020 Н. Н.  

 

Д. Д.  

 

 

И. Т.  

 

 

К. Й.  

 

 

М. В.  

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.1, вр. 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.1, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.1, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

25.01.2023  
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С. П.  

 

 

С. С.  

 

 

Х. С.  

ал.1, пр.4 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.1, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.1, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.1, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.1, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.1, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4 от НК 

СГС – СНС закрит 748/2020 И. И.  

 

 

Х. П.  

 

А. А. 

И. И.  – по чл.321, 

ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 

от НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 

т.7, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

28.02.2023  
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по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

СГС – СНС закрит 963/2020 Б. П.  

Г. К.  

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.339, 

ал.1 от НК 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

24.10.2022 Присъда: 

Б. П. – наказание от 1 

година лишаване от 

свобода, отложено по 

реда на чл. 66, ал. 1 

НК с изпитателен 

срок от 3 години; 

Г. К. – наказание от 1 

година лишаване от 

свобода, отложено по 

реда на чл. 66, ал. 1 

НК с изпитателен 

срок от 3 години. 

СГС – СНС закрит 1644/2020 Н. М.  

 

 

 

 

 

 

 

З. К.  

 

 

 

 

К. Т.  

 

 

М. В.  

 

по чл.321, ал.3,  т.1, 

вр. ал.1, пр.2 от НК; 

по чл.214, ал.2, т.2 и 

т.1, вр. чл.213а, ал.3, 

т.2, вр. ал.2, т.1, т.3, 

т.4 и т.5 от НК; по 

чл.213а, ал.2, т.5, вр. 

ал.1 от НК; по чл.214, 

ал.2, т.1 и т.2, вр. 

чл.213а, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 и т.5, вр. чл.20, 

ал.3 и ал.4, вр. ал.1 от 

НК; по чл.144, ал.3, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.144, ал.3, вр. ал.1 

от НК; по чл.143, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.20, ал.3 

и ал.4, вр. ал.1, вр. 

17.01.2023  
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С. Д.  

 

 

 

П. Б.  

 

Й. Г.  

чл.18, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.214, 

ал.2, т.2 и т.1, вр. 

чл.213а, ал.3, т.2, вр. 

ал.2, т.1, т.3, т.4 и т.5 

от НК; по чл213а, 

ал.2, т.5, вр. ал.1 от 

НК; по чл.143, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.214, ал.2, т.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.5, вр. 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.143, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.18, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.214, 

ал.2, т.1 ит.2, вр. 

чл.213а, ал.3, т.2, вр. 

ал.2, т.5, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.214, 

ал.3, т.2, вр. ал.2, т.1 и 

т.2, вр. чл.213а, ал.3, 

т.2, вр. ал.2, т.1, т.3, 

т.4 и т.5, вр. чл.29, 

ал.1, б.“а“ от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 
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ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

СГС – СНС закрит 1698/2020 Л. Д.  

М. М.  

 

 

Н. А.  

 

 

Н. Т.  

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.1, вр. ал.1 от 

НК; 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.354а, ал.2, 

т.1, пр.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.354а, ал.2, 

т.1, пр.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.354а, ал.2, 

т.1, пр.2, вр. ал.1 от 

НК 

06.03.2023  

СГС – СНС закрит 1733/2020 И. П.  

 

 

 

 

Д. Д.  

 

 

З. И.  

 

 

С. С.  

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.281, ал.2, 

т.2, вр.ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК; по чл.281, 

ал.2, т.2, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК; по 

чл.302, т.1, б.“б“, вр. 

чл.301, ал.3, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

На 03.06.2021 год. 

съдът СПИРА 

производството по 

делото.  Отправя 

преюдициално 

запитване до съда 

на ЕС. 
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Х. Я.  

НК; по чл.281, ал.2, 

т.2, вр.ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.281, ал.2, 

т.2, вр.ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.281, ал.2, 

т.2, вр.ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.281, ал.2, 

т.2, вр.ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК; по чл.304а 

от НК 

СГС – СНС закрит 1874/2020 Х. Х.  

 

 

И. К.  

 

Ц. М.  

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.354а, ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.1, вр. 

чл.20,ал.3 и ал.4, вр. 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал. от НК; 

по чл.354а, ал.1 от НК 

 

по чл.354а, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

19.01.2023  

СГС – СНС закрит 1960/2020 В. М.  

 

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; по чл.282, 

26.01.2023  
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А. Ц.  

 

 

 

А. Ф.  

 

 

А. М.  

 

 

 

Д. Ц.  

 

 

 

С. Ц.  

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК; по чл.282, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.282, 

ал.1, вр. чл.20, ал.4, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК; по чл.282, ал.1, 

вр. чл.20, ал.4, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.304б, ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.282, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.282, 

ал.1, вр. чл.20, ал.4, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК; по чл.282, ал.1, 

вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.282, 

ал.1, вр. чл.20, ал.4, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК; по чл.282, ал.1, 

вр. чл.20, ал.4, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 
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НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.282, 

ал.1, вр. чл.20, ал.4, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК; по чл.282, ал.1, 

вр. чл.20, ал.4, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

СГС – СНС закрит 2080/2020 Е. И.  

 

 

 

И. И.  

 

 

 

Д. Г.  

 

 

 

П. Б.  

 

 

В. К.  

 

 

 

Х. Х.  

по чл.321, ал.2 от НК 

(ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 

и пр.2 и т.7, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.2 от НК 

(ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 

т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.2 от НК 

(ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 

и пр.2 и т.7, вр. чл.20, 

ал.3, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.2 от НК 

(ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.255, ал.3, вр. 

01.02.2023  
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ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 

и пр.2 и т.7, вр. чл.20, 

ал.3, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

по чл.321, ал.2 от НК 

(ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 

и пр.2 и т.7, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.2 от НК 

(ДВ бр.92/2002 год.); 

по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 

т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.4, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

СГС – СНС закрит 2085/2020 А. Т.  

 

 

 

 

Р. Т.  

 

 

О. И.  

 

 

В. Х.  

 

 

Е. И.  

 

Н. Н.  

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.1, вр. ал.1, пр.2 от 

НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 

т.7, вр. чл.20, ал.3 и 

ал.4, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 

т.7, вр. чл.20, ал.3 и 

ал.4, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

чл.20, ал.2, вр. чл.26, 

ал.1 от НК 

06.02.2023  
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по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

чл.20, ал.2, вр. чл.26, 

ал.1 от НК 

 

по чл.253, ал.5, вр. 

ал.4, вр. ал.3, т.1, пр.2, 

вр. ал.2, пр.3, вр.ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; 

СГС – СНС закрит 2152/2020 Г. В.  

 

И. К.  

 

П. Д.  

 

Л. К.  

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.3, т.1 от 

НК 

09.02.2023  

СГС – СНС закрит 2260/2020 В. Х.  

 

 

 

 

 

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1, пр.2 от НК; по 

чл.213а, ал.2, т.4, вр. 

ал.1, вр. чл.2, ал.1 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. чл.213а, ал.2, 

26.01.2023  
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В. И.  

 

Н. Н.  

 

Р. Р.  

 

А. Х.  

 

Б. Р.  

 

В. Б.  

 

 

 

 

 

В. Е.  

 

В. В.  

 

Г. Г.  

 

 

Г. Н.  

 

 

 

 

 

 

 

Д. Д.  

 

 

Д. Д.  

 

т.1 и т.4, вр. ал.1 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. чл.213а, ал.2, 

т.4, вр. ал.1 от НК; по 

чл.213а, ал.1, вр. чл.2, 

ал.1 от НК; по чл.143, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.18, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1, пр.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1, пр.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1, пр.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.339, 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.354а, ал.2, вр. 

ал.1, пр.4, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл. 354а, ал.1, изр2, 

пр.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 
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Д. Т.  

 

Д. К.  

 

 

Д. П.  

 

Е. И. 

 

Е. П.  

 

 

З. З.  

 

 

 

И. Т.  

 

 

И. Д.  

 

 

Л. Д.  

 

Л. С.  

 

 

Л. П.  

 

М. М. 

 

М. С.  

 

Н. В. 

 

 

чл.339, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.3 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, вр. ал.1, 

пр.3 и пр.4 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.354а, ал.2, т.1, 

вр. ал.1, пр.4 от НК; 

по чл.354а, ал.1, изр.2, 

пр.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.339, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.354а, ал.3 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 
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Н. Н.  

 

Н. К.  

 

О. П.  

 

 

 

 

П. Б.  

 

П. Н.  

 

П. Т.  

 

Р. В.  

 

 

Р. К.  

 

Р. К.  

 

С. Д.  

 

 

С. Х.  

 

Т. М.  

 

 

Т. К.  

 

Ц. К.  

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4, вр. чл.26, 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, вр. ал.1, 

пр.4 от НК; по 

чл.354а, ал.2, вр. ал.1, 

пр.4 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.1, пр.4 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, вр. ал.1, 

пр.5 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, вр. ал.1, 

пр.4, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4 от НК; по 
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чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4 от НК; по 

чл.339, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, вр. ал.1, 

изр.1, пр.3 и пр.4 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, вр. ал.1, 

изр.1, пр.5 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.1, пр.4 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, вр. ал.1, 

пр.4 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.214, 

ал.2, т.1 и т.2, вр. 
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чл.213а, ал.2, т.1 и т.4, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.214, ал.2, т.1 и т.2, 

вр. чл.213а, ал.2, т.4, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, вр. ал.1, 

пр.4, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.1, изр.2, 

пр.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.39, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.1, пр.4 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354в, ал.1 от НК; 
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по чл.354а, ал.2, т.1, 

вр. ал.1, пр.4 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4 от НК; по 

чл.354в, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.1, пр.4 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4 от НК 

СГС – СНС закрит 2438/2020 А. Я.  

 

 

Б. Х.  

 

Г. Г.  

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

03.02.2023  
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Д. З.  

 

 

Д. Т.  

 

 

Е. Г.  

 

К. Я.  

 

 

Н. П.  

 

 

П. Д.  

 

 

Р. Д.  

 

 

Р. М.  

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.301, ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

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

НК; по чл.301, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

СГС – СНС закрит 2634/2020 П. Х.  

 

 

 

К. Т.  

 

 

 

М. С. 

 

П. Д.  

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; по чл.302, 

т.1, вр. чл.301, ал.1, 

пр. 1 и пр.2, вр. чл. 26, 

ал.1 от НК; по 

чл.304б, ал.1, пр. 1 и 

пр.2, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.304б, ал.1, пр. 1 и 

пр.2, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.253, ал.4, 

вр. ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

по по чл.321, ал.3, т.2, 

вр. ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

24.01.2023  

СГС – СНС закрит 2696/2020 К. К.  

 

Б. Д.  

 

С. А.  

 

Н. М.  

 

П. Г.  

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2 вр. ал.2 от НК 

 

01.02.2023  
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Г. К.  

 

Г. Т.  

Д. Ю.  

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2 вр. ал.2 от НК 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.301, ал.1 от НК 

СГС – СНС закрит 2828/2020 Л. Я.  

 

Д. И.  

 

Ц. Д.  

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; 

31.01.2023  

СГС – СНС закрит 2829/2020 Г. Р.  

 

Г. Т.  

 

А. А. 

 

И. А.  

 

К. В.  

 

Р. С.  

 

К. С.  

 

Х. М.  

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

01.02.2023  
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Х. Х.  

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.339, 

ал.1, пр.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.281, 

ал.2, т.5, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.281, 

ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. 

ал.1 от НК 

СГС – СНС закрит 2884/2020 Б. Л.  

 

Д. Б.  

 

Х. П.  

 

П. А.  

 

Ц. К.  

 

К. Д.  

по чл.321, ал. 1 от НК 

 

по чл.321, ал. 1 от НК 

 

по чл.321, ал. 1 от НК 

 

по чл.321, ал. 2 от НК 

 

по чл.321, ал. 2 от НК 

 

по чл.321, ал. 2 от НК 

16.01.2023  

СГС – СНС закрит 3210/2020 А. Г.  

 

 

 

 

 

В. Г.  

 

 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 

т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

чл.20, ал.4, вр. чл.26, 

ал.1 от НК; по чл.255, 

ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, 

09.02.2023  
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Г. Г.  

 

 

 

 

 

Г. Б.  

 

 

 

Е. К.  

 

т.6 и т.7, вр. чл.20, 

ал.4, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 

т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

чл.20, ал.4, вр. чл.26, 

ал.1 от НК; по чл.255, 

ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, 

т.6 и т.7, вр. чл.20, 

ал.4, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 

т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

чл.20, ал.4, вр. чл.26, 

ал.1 от НК; по чл.255, 

ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, 

т.6 и т.7, вр. чл.20, 

ал.4, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.339, ал.1 от 

НК 

 

по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 

т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 
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чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

чл.20, ал.2, вр. чл.26, 

ал.1 от НК; 

 

по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 

т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; 

СГС – СНС закрит 3266/2020 Г. И.  

 

 

 

Г. А. 

 

А. Е.  

 

 

Г. Н.  

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; по чл.252, 

ал.2, пр.2, вр. ал.1, 

пр.1, вр. чл.20, ал.2 от 

НК; по чл.252, ал.2, 

пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.252, 

ал.2, пр.2, вр. ал.1, 

пр.1, вр. чл.20, ал.2 от 

НК 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.252, 

ал.2, пр.2, вр. ал.1, 

пр.1, вр. чл.20, ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.252, 

ал.2, пр.2, вр. ал.1, 

пр.1, вр. чл.20, ал.2 от 

НК 

31.01.2023  

СГС – СНС закрит 3354/2020 С А.  

 

Х. А.  

С. А. – по чл.321, ал.3, 

пр.2, т.1, вр. ал.1 от 

НК 

 

16.12.2022 Присъда: 

Признава 

подсъдимите за 

невиновни и ги 
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Х. А. – по чл.321, ал.3, 

пр.2, т.1, вр. ал.1 от 

НК 

оправдава по 

повдигнатите им 

обвинения. 

СГС – СНС закрит 3557/2020 Г. Ж.  

 

 

К. Е. 

 

 

Н. Г.  

 

 

П. Г.  

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.302, т.1, вр. 

чл.301, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.302, т.1, вр. 

чл.301, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.302, т.1, вр. 

чл.301, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.302, т.1, вр. 

чл.301, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1 от НК 

01.02.2023  

СГС – СНС закрит 48/2021 Б. А.  

 

В. М.  

 

 

 

Д. И.  

 

 

Е. Б.  

Ж. Б.  

 

 

Л. Ц.  

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.131, ал.1, 

т.8, пр.2, вр. чл.130, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, пр.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

22.02.2023  
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С. Н.  

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.131, ал.1, 

т.8, пр.2, вр. чл.130, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; 

 

- Е. Б. –-по чл.321, 

ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, 

вр. ал.2 от НК;  

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.131, ал.1, 

т.8, пр.2, вр. чл.130, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.354а, ал.2, 

т.1, пр.2, вр. ал.1 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК;  

СГС – СНС закрит 153/2021 И. Г.  

 

 

С. Г.  

 

 

 

В. Д.  

 

Б. М.  

 

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

т.1, вр. ал.1 от НК; по 

чл.213а, ал.2, т.2, т.5, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.214, ал.2, т.1 и т.2, 

вр. чл.213а, ал.3, т.3 

вр. ал.2, т.4 и т.5, вр. 

чл.214, ал.1 от НК 

 

20.02.2023  
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В. П.  

 

 

 

М. К.  

 

М. А.  

 

Г. Б.  

 

А. А.  

 

 

Г. Б.  

по чл.321, ал.3, алт.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.214, ал.2, т.1 и т.2, 

вр. чл.213а, ал.3, т.3 

вр. ал.2, т.4 и т.5, вр. 

чл.14, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.214, ал.2, т.1 и т.2, 

вр. чл.213а, ал.3, т.3 

вр. ал.2, т.4 и т.5, вр. 

чл.214, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК;  

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК;  

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК;  

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.214, ал.2, т.1 и т.2, 

вр. чл.213а, ал.3, т.3 

вр. ал.2, т.4 и т.5, вр. 

чл.214, ал.1 от НК 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; 

СГС – СНС закрит 201/2021 Д. К.  по чл.321, ал.6 от НК, 

по чл.212а, ал.2, вр. 

чл.26, ар.1 от НК; по 

17.02.2023  
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чл.253, ал.4, пр.1, вр. 

ал2, пр.1 от НК 

СГС – СНС закрит 258/2021 М. П.  

 

 

Ц. Ч.  

по чл.321, ал., т.1, вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

18.01.2023  

СГС – СНС закрит 369/2021 Б. К.  

 

 

Ж. П.  

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.302, т.1 и т.2, 

б.“б“, вр. чл.301, ал.3, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

и чл.20, ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.302, т.1 и т.2, 

б.“б“, вр. чл.301, ал.3, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

и чл.20, ал.4 от НК 

08.03.2022 год. 

Спира 

производството по 

делото и отправя 

преюдициално 

запитване до Съда 

на ЕС. 

 

СГС – СНС закрит 477/2021 Д. Д. 

 

 

Е. Д.  

 

И. Т.  

 

 

 

В. Т.  

 

С. С.  

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.1, вр. 

ал.1 алт.2 от НК; по 

чл.339, ал.1 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.1, вр. 

ал.1, алт.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

26.01.2023  
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К. С.  

 

 

Ц. Ф.  

 

 

Х. Я.  

 

 

 

М. В.  

 

 

 

А. Т.  

 

 

Н. И.  

т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 

от НК; по чл.354а, 

ал.2, изр.2, т.1, пр.2, 

вр. ал.1, пр.4 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1 и т.4, пр.2, вр. ал.1, 

пр.4 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 

от НК; по чл.354а, 

ал.2, изр.2, т.1, пр.2, 

вр. ал.1, пр.4 от НК; 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 

от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 

от НК; по чл.339, ал.1 
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от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 

от НК; по чл.354а, 

ал.2, изр.2, т.1, пр.2, 

вр. ал.1, пр.4 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354в, ал.3, вр. ал.1 

от НК; по чл.354а, 

ал.3, т.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

СГС – СНС закрит 661/2021 Й. Б.  

 

 

Х. С.  

 

 

С. М.  

 

 

И. С.  

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.252, ал.2, 

вр. ал.1, пр.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.252, ал.2, 

вр. ал.1, пр.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2, вр. ал.1 от 

17.02.2023  
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НК; по чл.252, ал.2, 

вр. ал.1, пр.1, вр. 

чл.20, ал.4, вр. ал.1 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

СГС – СНС закрит 770/2021 И. И.  

 

 

 

 

 

Е. М.  

 

 

 

А. А.  

 

 

Р. Н.  

 

 

 

 

А. В.  

 

 

 

 

 

А. З. 

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.1, вр. 

чл.20, ал. и ал.4, вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.1 от НК; 

по чл.354а, ал.1, вр. 

чл.20, ал.3 и ал.4, вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.3 и ал.4, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.1, изр.2, 

вр. изр.1, пр.4 от НК; 

по чл.354а, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3,  т.2, 

вр. ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.1, 

вр. ал.1, изр.1, пр.4, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК; по чл.339, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.54а, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

17.02.2023  
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по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.4, вр. 

ал.1, изр.2, вр. изр.1, 

пр.4, вр. чл.29, ал.1, 

б.“б%, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.4, вр. 

ал.1, изр.1, пр.4, вр. 

чл.29, ал.1, б.“б“, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.4, вр. 

ал.1, изр.2, вр. изр.1, 

пр.4, вр. чл.29, ал.1, 

б.“а“, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.4, вр. 

ал.1, изр.1, пр.4, вр. 

чл.29, ал.1, б.“а“, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.354а, ал.2, 

т.4, вр. ал.1, изр.1, 

пр.4, вр. чл.29, ал.1, 

б.“а“ от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл. 

354а, ал.2, т.4, вр. 

ал.1, изр.2, вр. изр.1, 

пр.4, вр. чл.29, ал.1, 

б.“б“, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.4, вр. 
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ал.1, изр.1, пр.4, вр. 

чл.29, ал.1, б.“а“, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

СГС – СНС закрит 995/2021 В. Б.  

 

 

 

 

 

 

 

Е. И.  

 

 

 

 

И. П.  

 

 

 

 

А. П.  

 

 

 

 

Г. М.  

 

 

Н. П.  

 

 

 

 

М. В.  

по чл. 321, ал.3, пр.1, 

пр.2, пр.3, алт.7 

вр.ал.2 НК (редакция 

към момента на 

деянието); по чл. 143, 

ал.2 вр. ал.1, пр.1 

вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 

НК (редакция към 

момента на деянието); 

по чл. 143, ал.2 вр. 

ал.1, пр.1 вр.чл. 20, 

ал.2 вр.ал. 1 НК 

(редакция към 

момента на деянието); 

по чл. 143, ал.2 вр. 

ал.1, пр.1, алт.1, вр.чл. 

20, ал.2 вр.ал. 1 НК 

(редакция към 

момента на деянието); 

 

по чл. 321, ал.3, пр.1, 

пр.2, пр.3, алт.7 

вр.ал.2 НК (редакция 

към момента на 

деянието); по чл. 143, 

ал.2 вр. ал.1, пр.1 

вр.чл. 20, ал.4 вр.ал. 1 

НК (редакция към 

момента на деянието); 

 

по чл. 321, ал.3, пр.1, 

пр.2, пр.3, алт.7 

вр.ал.2 НК (редакция 

03.02.2023  
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към момента на 

деянието);; по чл. 143, 

ал.2 вр.ал. 1, пр.1 

вр.чл. 20, ал.4 вр.ал. 1 

НК (редакция към 

момента на деянието); 

 

по чл. 321, ал.3, пр.1, 

пр.2, пр.3, алт.7 

вр.ал.2 НК (редакция 

към момента на 

деянието); по чл. 143, 

ал.2 вр. ал.1, пр.1 

вр.чл. 20, ал.4 вр.ал. 1 

НК (редакция към 

момента на деянието); 

 

по чл. 321, ал.3, пр.1, 

пр.2, пр.3, алт.7 

вр.ал.2 НК (редакция 

към момента на 

деянието); 

 

по чл. 321, ал.3, пр.1, 

пр.2, пр.3, алт.7 

вр.ал.2 НК (редакция 

към момента на 

деянието); по чл. 354а, 

ал.2, изр.2, т.4 вр.ал.1, 

пр.4, алт.1 вр.чл. 29, 

ал.1, б.Б НК (редакция 

към момента на 

деянието); 

 

по 321, ал.3, пр.1, 

пр.2, пр.3, алт.7 

вр.ал.2 НК (редакция 
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към момента на 

деянието); 

СГС – СНС закрит 1173/2021 Е. О.  

 

 

 

 

А. С.  

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.354а, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.354а, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК; по чл.302, т.1, 

пр.6, вр. чл.301, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК  

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.354а, ал.1, вр. 

чл.20, ал.4, вр. ал.1 от 

НК; по чл.354а, ал.1, 

вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 

от НК; по чл.302, т.1, 

пр.6, вр. чл.301, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК;  

21.02.2023  

СГС – СНС закрит 1408/2021 С. И.  

 

А. В.  

 

М. И.  

С. Г.  

 

С. И.  

 

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1, пр.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.252, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

19.01.2023  

СГС – СНС закрит 1783/2021 Н. Н.  по чл.321, ал.3, пр.2, 16.01.2023  



107 

 

 

 

 

 

А. Ц.  

т.1, вр. ал.1, пр.1 и 

пр.2 от НК; по чл.316, 

вр. чл.308, ал.2, пр.4, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.3, вр. ал.1 от НК; 

по чл.212, ал.1, пр.2, 

вр. чл.20, ал.3, вр. ал.1 

от НК; по чл.202, ал.1, 

пр.2, вр. чл.201, вр. 

чл.2, ал.1, вр. чл.20, 

ал.3, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

вр. ал.2 от НК; по 

чл.308, ал.3, т.2, вр. 

ал.2, пр.4, вр. ал.1 от 

НК 

СГС – СНС закрит 1878/2021 М. Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.213а, ал.2, т.4, вр. 

ал.1 от НК; по чл.214, 

ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

08.02.2023  
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М. М.  

 

 

А. А.  

 

Д. Д.  

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК;  по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 
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НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК;  по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 
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т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.354а, ал.3, 

т.1 от НК;по чл.252, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.293, 

ал.1 от НК; по чл.293, 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

СГС – СНС закрит 1940/2021 Т. Х.  

 

 

 

 

 

Л. Л.  

 

 

 

 

П. П.  

В. Д.  

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.1 вр.ал.1, пр.2 от 

НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, 

пр.1, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, 

пр.1, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК; по чл.255, ал.5, 

вр. ал.4, вр. ал.2, пр.3, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК 

23.01.2023  
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по чл.21, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, пр.1, т.6, пр.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2, пр.1, т.6, 

пр.1, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

СГС – СНС закрит 1994/2021 В. И.  

 

 

И. С.  

 

 

А. А.  

по чл.321, ал. от НК; 

по чл.354а, ал.1, изр.1, 

пр.4, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.354а, ал.1, изр.1, 

пр.4, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.354а, ал.1, изр.1, 

пр.4 от НК; по 

чл.354а, ал.1, изр.2, 

пр.1, пр.2 и пр.3 от НК 

08.02.2023  

СГС – СНС закрит 2061/2021 В. Я.  

 

 

Н. Н.  

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1 от НК 

 

20.01.2023  
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С. С.  

 

 

С. Т.  

 

 

С. М.  

 

М. Т.  

 

 

А. Х.  

 

 

 

М. Г.  

 

К. Ж.  

 

 

И. Х.  

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.3,пр.2, т.1 

от НК; по чл.354а, 

ал.2, т.1, вр. ал.1 от 

НК; по чл.339, ал.1, 

пр.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК;  
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по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2  от НК 

СГС – СНС закрит 2121/2021 П. И.  

 

 

Я. А.  

 

Д. И.  

 

Н. Ш.  

 

Е. П.  

 

Е. П.  

 

Г. Г.  

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.1, вр. ал.1, пр.2 от 

НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 

т.7, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

Спира 

производството по 

делото и отправя 

преюдициално 

запитване до Съда 

на ЕС. 

 

СГС – СНС закрит 2162/2021 Н. М.  

 

 

Ц. Х.  

 

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.3, пр.2, т.1, 

пр.1 от НК 

 

01.02.2023  
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Я. Я.  

 

С. П.  

 

Е. С.  

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.339, 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.281, 

ал.2, т.1, пр.1, т.2, 

пр.2, т.4 и т.5, вр. ал.1 

от НК 

СГС – СНС закрит 2335/2021 Р. Л.  

 

 

 

 

 

 

 

Й. К.  

 

 

 

С. Б.  

 

 

К. М.  

 

 

 

Р. Е.  

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.1, вр. ал.1 от 

НК; по чл.215, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.215, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.215, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.206, ал.4, 

пр.1, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.206, ал.4, 

пр.1, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.210, ал.1, 

т.5, вр. чл.209, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК 

 

16.01.2023  
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Л. Д.  

 

 

Г. Д.  

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.215, 

ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.339, ал.1, пр.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.215, 

ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

 

по чл.321, т.2, вр. ал.2 

от НК; по чл.206, ал.4, 

пр.1, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.210, ал.1, 

т.5, вр. чл.209, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.354а, ал.2, 

т.1, вр. ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.1 от НК; 

по чл.354а, ал.2, т.1, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.215, 

ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; 
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по чл.206, ал.4, пр.1, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

СГС – СНС закрит 2753/2021 Я. Й.  

 

 

М. Й.  

 

Т. В.  

 

Д. С.  

по чл.321, ал.3, пр. 2, 

т.1, вр. ал.1 от НК; по 

чл.252, ал.1, пр.1 от 

НК; по чл.21а, ал.2, 

т.2, вр. Ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр., 

т.2, вр. Ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. Ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. Ал.2 от НК 

23.01.2023  

СГС – СНС закрит 2828/2021 Б. П.  

 

 

 

 

 

Н. С.  

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; по чл.243, 

ал.1, пр.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.244, ал.1, пр.1 ог 

НК; по чл.244, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 

от НК; по чл.246, ал.3, 

вр. чл.20, ал.2 от НК; 

по чл.249, ал.3, пр.1, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.243, 

ал.1, пр.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.244, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.20, ал.2 от 

19.01.2023  
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НК; по чл.246, ал.3, 

пр.4, алт.1, 2, 3 и 4, вр. 

чл.20, ал.2 от НК; по 

чл.249, ал.3, пр.1, вр. 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.244, ал.2, вр. ал.1 

от НК; по чл.24, ал.3, 

пр.4, алт.1, 2, 3 и 4 от 

НК 

СГС – СНС закрит 3455/2021 В. Г.  

 

 

Н. С.  

 

Е. М.  

 

А. Т.  

 

Д. Д.  

 

Г. М.  

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.1, вр. ал.1 от 

НК; по чл. 301, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

17.11.2022 Присъда: 

Всички подсъдими са 

признати за 

невиновни и са 

оправдани по 

повдигнатите им 

обвинения. 

СГС – СНС закрит 3613/2021 А. И.  

 

Д. А.  

по чл.321, ал.3, т.2, 

пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от 

НК 

09.02.2023  
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Н. Д.  

 

П. В.  

 

по чл.321, ал.3, т.2, 

пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, 

пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, 

пр.2 и пр.4, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.20, 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.278, ал.6, 

пр.3, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

СГС – СНС закрит 3642/2021 А. В.  

 

Т. Т.  

 

 

Д. С.  

 

 

М. Г.  

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, пр.2, т.1, 

пр.2, вр. ал.1, т.4 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, пр.2, т.1, 

пр.2, вр. ал.1, т.4 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.242, 

09.02.2023  
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ал.2, пр.1, вр. чл.18, 

ал.1, т. от НК 

СГС – СНС закрит 3660/2021 Г. К.  

 

С. П.  

 

Ц. К.  

 

Д. Б.  

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

16.02.2023  

СГС – СНС закрит 3698/2021 В. М.  

 

С. М.  

 

 

 

И. К.  

 

 

 

 

П. Г.  

 

 

 

П. Г.  

 

 

Д. Д.  

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.1, вр. 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4; 

по чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.5 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, пр.2 и т.4, вр. ал.1, 

пр.4, вр. чл.29, ал.1, 

б. «а» и «б» НК; по 

06.02.2023  
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чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, пр.2 и т.4, вр. ал.1, 

пр.4,вр. чл.29, ал.1, 

б.»а» и «б» от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 

от НК; по чл.354а, 

ал.2, изр.2, т.1, пр.2, 

вр. ал.1, пр.4 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, алт.10, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 

от НК 

СГС – СНС закрит 3831/2021 Д. М.  

 

Р. Р.  

 

А. Д.  

 

Ц. Р.  

 

С. Д.  

 

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

08.03.2023  
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Л. П.  

 

В. Б.  

 

В. Н.  

 

Ю. И.  

 

Н. П.  

 

С. Б.  

 

Х. И.  

 

 

Ц. Д.  

 

 

Л. Ц. 

 

 

 

 

 

А. С.  

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.159г, вр. чл.19а, 

ал.2, т.6, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.159г, вр. чл.19а, 

ал.2, т.6, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 
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чл.159г, вр. чл.159а, 

ал.2, т.6, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.159г. вр. вр. 

чл.159а, ал.2, т.6, вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.159г, вр. чл.159а, 

ал.2, т.6, вр. ал.1 от 

НК; по чл.159г, вр. 

чл.159а, ал.2, т.6, вр. 

ал.1 от НК; по чл. 

159г, вр. чл.159а, ал.2, 

т.6, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.159г, вр. чл.159а, 

ал.2, т.6, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.159г., вр. 

чл.159а, ал.2, т., вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.159г, вр. чл.159а, 

ал.2, т.6, вр. ал.1 от 

НК; по чл.159г, вр. 

чл.159а, ал.2, т.6, вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.159г, вр. чл.159а, 

ал.2, т.6, вр. ал.1 от 

НК 

СГС – СНС закрит 4030/2021 В. Т.  

 

 

А. К.  

 

Г. А.  

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, 

вр. ал.1, пр.4 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

23.01.2023  
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Р. И.  

 

 

 

С. С.  

 

С. С.  

 

 

 

 

Ю. И.  

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.159а, ал.2, т.6, пр.2, 

вр. ал.1, пр.4 от НК; 

по чл.159а, ал.2, т. и 

т.6, пр.3, вр. ал.1, пр.4, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.159а, ал.2, т.6, пр.2, 

вр. ал.1, пр.4 от НК; 

по чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.2, вр. ал.1, пр.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.159б, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.159а, ал.2, т.6, 

пр.1, вр. ал.1, пр.1 и 

пр.2 от НК; по 

чл.159а, ал.2, т.4 и т.6, 

пр.1, вр. ал.1, пр.1, 

пр.2 и пр.4, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

СГС – СНС закрит 108/2022 Г. Х.  

 

И. И.  

по чл.321, ал. 3, т.1, 

вр. ал. 1 от НК 

 

12.01.2023  
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А. К.  

 

 

Е. Я.  

 

 

И. К.  

 

 

М. И.  

 

 

М. Е.  

 

 

Н. А.  

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1, от НК; по 

чл.339, ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.1 от НК 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.3 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.4 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, 

врал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.1, пр.4, вр. 
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чл.20, ал.2, вр. ал1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.1, пр.4, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

СГС – СНС закрит 381/2022 А. А.  по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.242, ал.4, 

пр.1, вр. ал.2, пр.1, вр. 

чл.20, ал.4 от НК 

02.02.2023  

СГС – СНС закрит 681/2022 Д. Р.  

 

 

Н. К.  

 

Н. Н.  

 

С. И.  

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, пр.2, 

вр. ал.1, пр.4 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, 

алт.2, вр. ал.1, пр.4 от 

НК 

15.02.2023  

СГС – СНС закрит 1304/2022 Н. Б.  

 

 

 

Б. К.  

 

Л. И.  

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.354а, ал.1, изр.1, 

пр.4, алт.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.354а, ал.1, изр.1, 

пр.4, алт.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

26.01.2023  
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по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.354а, ал.1, изр.1, 

пр.4, алт.1 от НК 

 

по чл.354а, ал.1, изр.1, 

пр.4, алт.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.354а, ал.1, изр.1, 

пр.4, алт.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

СГС – СНС закрит 1381/2022 В. И.  

 

В. В.  

 

 

Д. А.  

 

 

Д. Д.  

 

 

И. Г.  

 

Л. И.  

 

М. П.  

 

П. К.  

 

Р. П.  

 

Ц. Ц. 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.281, ал.2, т.4, т.5, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

т.1, вр. ал.1 от НК; по 

чл.21, ал.2, т.5, вр. 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.281, ал.2, т.5, вр. 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

27.01.2023  
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по чл.321, ал.3, алт.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

СГС – СНС закрит 1550/2022 К. Н.  

 

В. Б.  

 

Р. С.  

 

И. Т. 

 

Я. Й.  

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.1, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК и по чл.214, ал.2, 

вр. чл.213а, ал.2, т.1 

от НК 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4, алт.1 от НК 

  

СГС 3011/2022 З. Е.  

 

 

Р. Н.  

 

М. И.  

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.1, вр. ал.1, пр.2 от 

НК; по чл.339, ал.1, 

пр.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

31.01.2023  
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К. Д.   

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

СГС 3012/2022 К. Б.  

 

С. П.  

 

 

 

В. Д.  

 

И. Д.  

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.1, вр. ал.1 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.159а, ал.2, т., вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.159г, пр.3, вр. 

чл.159а, ал.2, т.6, вр. 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

26.01.2023  

СГС 3013/2022 К. Ж.  

 

 

А. Б.  

 

 

П. Б.  

 

Н. М.  

 

 

 

 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.1, вр. ал.1 от 

НК; по чл.353в, ал.3, 

вр. ал.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.3 и 

ал.4, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.21, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.1, вр. ал.1 от 

НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.2, пр.1, т. и 

т.7, вр. чл.2, ал.1 от 

НК 

 

по чл.21, ал.3, пр.2 и 

15.11.2022 Прекратява делото и 

го връща на СГП за 

отстраняване на 

допуснати съществени 

процесуални 

нарушения. 
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В. К.  

 

 

 

И. Х.  

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК, по чл.353в, ал.3, 

вр. ал.1, вр. чл.2, ал.1, 

вр. чл.20, ал.3 и ал.4, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.353в, ал.3, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.3 и ал.4, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.311, ал.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.3 и 

ал.4, вр. ал.1 от НК; 

по чл.311, ал.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.3 и ал.4, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.353в, ал.3, 

вр. ал.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал., от НК; по 

чл.311, ал.1, вр. чл.2, 

ал.1 от НК 

 

по чл.311, ал.1 от НК 

СГС 3014/2022 М. К.  

 

Д. В.  

 

И. Г.  

 

Н. Ц.  

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.3, 

б.“а“, пр.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

20.03.2023  
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Н. Ц.  

 

Р. Г.  

по чл.321, ал.3, т.2 от 

НК; по чл.354а, ал.3 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.281, 

ал.2, т.1, т.4, т., вр. 

ал.1 от НК; по чл.34б, 

ал.3 от НК 

СГС 3035/2022 И. В.  

 

 

 

Д. Й.  

 

В. Й.  

 

И. К.  

 

 

 

Й. Д.  

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1, пр.2 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, пр.1, т.6, пр.1 и 2 

и т.7, вр. чл.20, ал.3 

ал.4, вр. ал.1, вр. чл2 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, пр.1, т.6, пр.1 и 2 

и т.7, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26 от 

НК 

 

27.01.2023  
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по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2 вр. ал.2 от НК 

СГС 3036/2022 И. И.  

 

 

 

К. Т.  

 

 

 

А. К.  

 

 

 

 

Ц. И.  

 

 

 

 

Г. М.  

 

 

И. И.  

 

 

 

Р. Е.  

 

 

 

С. К.  

 

 

Ц. М.  

 

 

по чл. 321, ал.3 пр.1, 

вр. ал. 1 от НК; по чл. 

253, ал.5, вр. с ал.2, 

вр. с чл.20, ал.2, вр. 

ал.1 от НК; по чл. 253, 

ал.5, вр. с ал.1, вр. с 

чл.20, ал.3, вр. ал.1 от 

НК;  

 

по чл. 321, ал.3 пр.2, 

т.2, вр. ал. 2 от НК; по 

чл. 253, ал.5, вр. с 

ал.2, вр. с чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по чл. 

210, ал.1, т.2 и т.5, вр. 

чл.209, ал.1 от НК; по 

чл.339, ал.1 от НК 

 

по чл. 321, ал.3 пр.2, 

т.2, вр. ал. 2 от НК; по 

чл. 212, ал.5, вр. с 

ал.1, вр. с чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК; по чл. 253, 

ал.5, вр. с ал.3, т.1, вр. 

ал.1, вр. с чл.20, ал.2, 

вр. чл.26, ал.1 от НК;  

 

по чл. 321, ал.3 пр.2, 

т.2, вр. ал. 2 от НК; по 

чл. 212, ал.5, вр. с 

ал.1, вр. с чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК; по чл. 253, 

ал.5, вр. с ал.3, т.1, вр. 

13.01.2023  
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А. Е.  

 

 

К. А.  

 

Г. П.  

 

 

Л. Н.  

 

 

К. К.  

ал.1, вр. с чл.20, ал.2, 

вр. чл.26, ал.1 от НК;  

 

по чл. 321, ал.3 пр.2, 

т.2, вр. ал. 2 от НК; по 

чл. 212, ал.4, вр. с 

ал.1, вр. с чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК;  

 

по чл. 321, ал.3 пр.2, 

т.2, вр. ал. 2 от НК; По 

чл.210, ал.1, т.2 и т.5, 

вр. чл.209, ал.1 от НК; 

По чл.316, вр. чл.309, 

ал.1, вр. чл.20, ал.4, 

вр. ал.1 от НК; по чл. 

253, ал.5, вр. с ал.3, 

вр. ал.1 от НК;  

 

по чл. 321, ал.3 пр.2, 

т.2, вр. ал. 2 от НК; По 

чл.316, вр. чл.308, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл. 253, ал.5, вр. с 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК;  

 

по чл. 321, ал.3 пр.2, 

т.2, вр. ал. 2 от НК; по 

чл. 253, ал.5, вр. с 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК;  

 

По чл.316, вр. чл.308, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл. 253, ал.5, вр. с 
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ал.3, вр. ал.1 от НК;  

 

по чл. 253, ал.3, т.1 и 

т.2, вр. с ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК;  

 

по чл. 212, ал.4, вр. 

ал.1 от НК;  

 

по чл. 316, вр. чл.309, 

ал.1 от НК; По чл.316, 

вр. чл.308, ал.2, вр. 

ал.1 от НК 

 

по чл. 316, вр. чл.309, 

ал.1 от НК; По чл.316, 

вр. чл.308, ал.2, вр. 

ал.1 от НК 

 

по чл. 316, вр. чл.309, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по чл. 

253, ал.5, вр. с ал.3, 

т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК;  

СГС 3037/2022 Ц. П.  

 

 

К. В.  

 

Д. Т.  

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.302, т.1, 

б.“а“, вр. чл.301, ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

23.01.2023 г.  
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пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

СГС 3038/2022 П. А.  

 

 

 

 

 

К. В.  

 

 

 

 

 

Б. В.  

 

 

Н. Д.  

по чл.321, ал.3, вр. 

ал.1 от НК; по чл.255, 

ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2, 

т.6 и 7, вр. чл.20, ал.2, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, 

вр. чл.20, ал.3 и ал.4, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, 

вр. чл.20, ал.2, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, вр. 

ал.2 от НК; по чл.255, 

ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, 

т.6 и 7, вр. чл.20, ал.4, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, 

вр. чл.20, ал.4, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и 7, вр. 

чл.20, ал.4, вр. чл.26, 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, вр. 

ал.2 от НК; по чл.255, 

ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, 

т.6 и 7, вр. чл.20, ал.2, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, вр. 

27.02.2023  
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ал.2 от НК; по чл.255, 

ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, 

т.6 и 7, вр. чл.20, ал.2, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

СГС 3042/2022 Е. Л.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К. Т.  

 

 

 

М. К.  

 

 

С. Б.  

 

 

 

Т. Т.  

 

 

 

Д. К.  

 

 

В. Д.  

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.1, вр. ал.1, пр.2 

от НК; по чл.234, ал.2, 

т.2, вр. ал.1, пр.2, вр. 

чл.2, ал.1 от НК 

(редакция ДВ 

бр.26/2010 год.); по 

чл.234, ал.3, т.2 и т.3, 

вр. ал.2 от НК; по 

чл.234, ал.1, пр.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. чл.26, 

ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.3, пр.2, т.1 

от НК; по чл.339, ал.1 

от НК; по чл.253, ал.4, 

вр. ал.3, т.2, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

по чл.234, ал.4, вр. 

чл.20, ал.2 от НК; по 

чл.234, ал.4, вр. чл.20, 

ал.2 от НК 

- И. Л. – по чл.321, 

ал.3, т.2, пр2 и пр.4, 

вр. ал.2 от НК; по 

чл.234, ал.2, т.2, вр. 

ал.1, пр.2, вр. чл.2, 

ал.1 от НК (редакция 

ДВ бр.26/2010 год.); 

по чл.234, ал.3, т.2 и 

т.3, вр. ал.2 от НК; по 

чл.234, ал.4, вр. чл.20, 

ал.2 от НК; по чл.234, 

ал.4, вр. чл.20, ал.2 от 

08.02.2023  
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В. Д.  

 

 

А. А.  

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, 

пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от 

НК; по чл.234, ал.2, 

т.2, вр. ал.1, пр.2, вр. 

чл.2, ал.1 от НК 

(редакция ДВ 

бр.26/2010 год.); по 

чл.234, ал.2, пр.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, 

пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от 

НК; по чл.234, ал.4, 

вр. чл.20, ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, 

пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от 

НК; по чл.234, ал.2, 

т.2, вр. ал.1, пр.2, вр. 

чл.2, ал.1 от НК 

(редакция ДВ 

бр.26/2010 год.); по 

чл.234, ал.3, т.2, и т.3, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, 

пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от 

НК; по чл.234, ал.2, 

пр.2, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.234, ал.1 

пр.2, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, 

пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от 
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НК; по чл.234, ал.3, 

т.3 вр. ал.2, пр.2 от 

НК; по чл.339, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, 

пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от 

НК; по чл.234, ал.2, 

т.2, вр. ал.1, пр.1, вр. 

чл.2, ал.1 от НК 

(редакция ДВ 

бр.26/2010 год.); по 

чл.234, ал.3, т.2 и т.3, 

вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, 

пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от 

НК; по чл.234, ал.3, 

т.2 и т.3, вр. ал.2 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, 

пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от 

НК; по чл.234, ал.3, 

т.1, т.2 и т.3, вр. ал.2, 

вр. чл.28, ал.1 от НК; 

по чл.234, ал.3, т.1, вр. 

ал.1, пр.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.28, ал.1 от НК; 

по чл.234, ал.4, вр. 

чл.20, ал.2, от НК 

СГС 3056/2022 П. П.  

 

 

 

П. А.  

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.211, вр. чл.210, 

ал.1, т.1 и т.5, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

07.02.2023  
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Я. Я. 

 

 

 

Х. А.  

 

 

 

Н. Р.  

 

 

В. Х.  

 

 

 

Д. Б.  

 

 

 

В. Х.  

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.211, вр. чл.210, 

ал.1, т.1, т.4 и т.5, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.28, ал.1, вр. чл.26, 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.211, вр. чл.210, 

ал.1, т.1, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.20, ал.4, 

вр. ал.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.29, ал.1, 

.“а“ и б.“б“ от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.211, вр. чл.210, 

ал.1, т.1, т.4 и т.5, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1, вр. чл.2, 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.211, вр. чл.210, 

ал.1, т.1 и т.5, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 
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по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.211, вр. чл.210, 

ал.1, т.1, т.4 и т.5, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1, вр. чл.2, 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.211, вр. чл.210, 

ал.1, т.1 и т.5, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.211, вр. чл.210, 

ал.1, т.1 и т.5, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

СГС 3057/2022 Е. С .  

 

 

 

Г. Д.  

 

 

Б. В.  

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.210, ал.1, т.5, вр. 

чл.209, ал.1 от НК; по 

чл.211, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.6 от НК; 

по чл.211, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 

от НК 

 

18.11.2022 Прекратено съдебно 

производство и 

върнато на СГП за 

доразследване. 
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по чл.321, ал.6 от Нк; 

по чл.211, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 

от НК 

СГС 3058/2022 Д. Ж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

К. О.  

 

 

Й. В.  

 

 

И. Н.  

 

 

 

 

И. П.  

 

 

 

К. К.  

 

 

 

Р. Н.  

 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, , т.1, вр. ал.1 от 

НК; по чл.213а, ал.3, 

т.2, т.4 и т.7, вр. ал.2,  

т.2, т.4 и т.5, пр.2, вр. 

ал.1, вр. чл.29, ал.1, 

б.“а“ и б.„б“, вр. 

чл.20, ал.3 и ал.4, вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.213а, ал.3, т.2, т.4 и 

т.7, вр. ал.2,  т.2, т.4 и 

т.5, пр.2, вр. ал.1, вр. 

чл.29, ал.1, б.“а“ и 

б.„б“, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.3 и ал.4, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.330, ал.3, вр. ал.2, 

т.2 и т.4, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.3 и ал.4, вр. 

ал.1 от НК; по чл.330, 

ал.3, вр. ал.2, т.4, вр. 

ал.1, вр. чл.20, ал.3 и 

ал.4, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.330, ал.3, вр. 

ал.2, т.2 и т.4, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.330, ал.3, 

20.02.2023  
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В. Х.  

 

 

А. А. 

 

 

П. Я.  

 

 

 

 

 

П. П.  

 

С. Ж.  

вр. ал.2, т.2 и т.4, вр. 

ал.1, вр. чл.20, ал.4 и 

ал.3, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.213а, ал.3, 

т.2, т.4 и т.7, вр. ал.2, 

т.4 и т.5, пр.2, вр. ал.1, 

вр. чл.29, ал.1, б.“а“ и 

б.„б“, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК; по чл.354а, 

ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.330, ал.3, 

вр. ал.2, т.2 и т.4, вр. 

ал.1, вр. чл.20, ал.4 и 

ал.3, вр. ал.1 от НК; 

по чл.339, ал.1, пр.2 и 

пр.6 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.213а, ал.2, 

т.4 и т.5, пр.2, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК; по чл.339, ал.1, 

пр.2 и пр.6 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК;  по чл.213а, ал.3, 

т.2 и т.4, вр. ал.2, т.2, 
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т.4 и т.5, пр.2, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.4 и ал.3, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.213а, ал.3, т.2 и т.4, 

вр. ал.2, т.2, т.4 и т.5, 

пр.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4 и ал.3, вр. ал.1 от 

НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.330, ал.3, 

вр. ал.2, т.4, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.4и ал.3, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.330, ал.3, вр. 

ал.2, т.4, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.213а, ал.3, 

т.2 и т.4, вр. ал.2, т.2, 

т.4 и т.5, пр.2, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.3 и ал.4, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.213а, ал.3, т.2 и т.4, 

вр. ал.2, т.2, т.4 и т.5, 

пр.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.3 и ал.4, вр. ал.1 от 

НК 

 

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

НК;  

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

СГС 3059/2022 Е. Т.  по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2,  

т.1, вр. ал.1, пр.4 от 

НК; по чл.354а, ал.2, 

изр.2, т.1, вр. ал.1, 

пр.4 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, вр. ал.1, пр.4 от 

НК; по чл.354а, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, пр.4 от 

НК; по чл.354а, ал.2, 

изр.2, т.1, вр. ал.1, 

изр.2, пр.1 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, вр. ал.1, пр.4 от 

НК; по чл.354а, ал.2, 

изр.2, т.1, вр. ал.1, 

изр.2, пр.1 от НК  

03.10.2022 Споразумение: На 

подсъдимия е 

наложено наказание 

от 3 години лишаване 

от свобода, отложено 

по реда на чл. 66 на 

изпитателен срок от 5 

години и глоба в 

размер на 10 000 лева. 

СГС 3060/2022 С. А.  

 

 

 

С. А.  

 

 

 

Ч. А.  

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.253, ал.4, 

вр. ал.3, т.1, пр.2 и т.2, 

вр. ал.1, пр.1 и пр.2, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.253, ал.4, 

вр. ал.3, т.1, пр.2 и т.2, 

вр. ал.1, пр.1 и пр.2, 

28.02.2023  
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вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.253, ал.4, 

вр. ал.3, т.1, пр.2 и т.2, 

вр. ал.1, пр.1 и пр.2, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

СГС 3062/2022 К. К.  

 

 

Р. Т.  

 

 

 

Г. Н.  

 

М. Д.  

 

 

А. А.  

 

 

 

С. С.  

по чл.321, ал.3, вр. 

ал.1 от НК; по чл.302, 

ал.1, т.1, вр. чл.301, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, вр. 

ал.2 от НК; по чл.302, 

ал.1, т.1, вр. чл.301, 

ал.1, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК; 

по чл.302, ал.1, т.1, вр. 

чл.301, ал.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, вр. 

ал.2 от НК; по чл.302, 

ал.1, т.1, вр. чл.301, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

по чл.321, ал.3, вр. 

ал.2 от НК; по чл.302, 

ал.1, т.1, вр. чл.301, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, вр. 

ал.2 от НК; по чл.302, 

06.02.2023  
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ал.1, т.1, вр. чл.301, 

ал.1, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК; 

по чл.302, ал.1, т.1, вр. 

чл.301, ал.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, вр. 

ал.2 от НК; по чл.302, 

ал.1, т.1, вр. чл.301, 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.294, ал.4, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.294, ал.4, вр. ал.1 

от НК 

СГС 3063/2022 К. Б.  

 

В. В.  

 

П. П.  

 

Ю. Д.  

по чл.321, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.2 от НК; 

по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2, пр.1, т.6, 

пр.2, и т., вр. чл.26, 

ал.1 от НК 

13.03.2023  

СГС 3064/2022 Д. Ч.  

 

 

Е. Ц.  

 

И. Х.  

 

А. Л.  

 

Х. К.  

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 Прекратено и върнато 

на СГП да представи 

писмен превод на 

обвинителния акт  на 

гръцки език. 
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по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

СГС 3071/2022 В. Б.  

 

 

Г. Б.  

 

Г. М.  

 

М. В.  

 

 

А. О.  

 

Р. Н.  

 

 

И. Й.  

 

 

Т. Д.  

 

С. В.  

 

П. П.  

 

 

С. Г.  

 

 

 

М. И.  

 

по чл. 321,ал.3,пр.2 и 

пр.3, 

алт.10,т.1,вр.ал.1, 

пр.2, вр. чл.26, ал. 1 

НК 

 

по чл. 321,ал.3,пр.2 и 

пр.3, 

алт.10,т.1,вр.ал.1, пр.2 

НК 

 

по чл. 321,ал.3,пр.2 и 

пр.3, алт.10,т.2,вр.ал.2 

НК 

 

по чл. 321,ал.3,пр.2 и 

пр.3, алт.10,т.2,вр.ал.2 

НК и по чл. 354а, 

ал.2,изр.2, т.1 и т. 4, 

вр. чл. 29, ал. 1 НК 

 

по чл. 321,ал.3,пр.2 и 

пр.3, алт.10,т.2,вр.ал.2 

НК 

 

по чл. 321,ал.3,пр.2 и 

пр.3, алт.10,т.2,вр.ал.2 

НК и по чл. 354а, ал.2, 

изр. 2, т.1, пр. 1 и пр. 2 

НК 

 

30.11.2022 Прекратено съдебно 

производство и 

върнато на СГП за 

доразследване. 
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А. М.  

 

 

Н. Т.  

 

 

М. П.  

 

 

Д. С.  

 

 

М. Р.  

 

 

М. Б.  

 

В. Б.  

 

Р. В.  

по чл. 321,ал.3,пр.2 и 

пр.3, алт.10,т.2,вр.ал.2 

НК и чл. 354а, ал. 2, 

изр.2, т.1, пр. 1 и пр. 2, 

вр. чл. 26, ал. 1 НК 

 

по чл. 321,ал.3,пр.2 и 

пр.3, алт.10,т.2,вр.ал.2 

НК 

 

по чл. 321,ал.3,пр.2 и 

пр.3, алт.10,т.2,вр.ал.2 

НК 

 

по чл. 321,ал.3,пр.2 и 

пр.3, алт.10,т.2,вр.ал.2 

НК и по чл. 354а, ал. 

2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 

20, ал. 2 вр. ал. 1 НК 

 

по чл. 321,ал.3,пр.2 и 

пр.3, алт.10,т.2,вр.ал.2 

НК и по чл. 354а, ал. 

2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 

20, ал. 2 вр. ал. 1 НК 

вр. чл. 26, ал. 1 НК 

 

по чл. 321,ал.3,пр.2 и 

пр.3, алт.10,т.2,вр.ал.2 

НК и по чл. 354а, ал. 

2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 

20, ал. 2 вр. ал. 1 НК 

 

по чл. 321,ал.3,пр.2 и 

пр.3, алт.10,т.2,вр.ал.2 

НК и по чл. 354а, ал. 

2, изр. 2, т. 1 пр. 2, вр. 
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ал.1, пр. 4 НК 

 

по чл. 321,ал.3,пр.2 и 

пр.3, алт.10,т.2,вр.ал.2 

НК и по чл. 354а, ал. 

2, изр. 2, т. 1 пр. 2, вр. 

ал.1, пр. 4 НК 

 

по чл. 321,ал.3,пр.2 и 

пр.3, алт.10,т.2,вр.ал.2 

НК и по чл. 354а, ал. 

2, изр. 2, т. 1 пр. 2, вр. 

ал.1, пр. 4 НК 

 

по чл. 321,ал.3,пр.2 и 

пр.3, алт.10,т.2,вр.ал.2 

НК и по чл. 354а, ал. 

2, изр. 2, т. 1 пр. 2, вр. 

ал.1, пр. 4 вр. чл. 26, 

ал. 1 НК 

 

по чл. 321,ал.3,пр.2 и 

пр.3, алт.10,т.2,вр.ал.2 

НК и по чл. 354а, ал. 

2, изр. 2, т. 1 пр. 2, вр. 

ал.1, пр. 4 НК 

 

по чл. 321,ал.3,пр.2 и 

пр.3, алт.10,т.2,вр.ал.2 

НК 

 

по чл. 321,ал.3,пр.2 и 

пр.3, алт.10,т.2,вр.ал.2 

НК 

 

по чл. 321,ал.3,пр.2 и 

пр.3, алт.10,т.2,вр.ал.2 
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НК 

СГС 3085/2022 Й. М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К. Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. А.  

 

 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.1, вр. ал.1 от НК; по 

чл.211, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.210, ал.1, т.5, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.209, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.209, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК, по чл.211, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.209, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.209, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК; по чл.211, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.211, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.211, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.210, ал.1, т.5, вр. 

чл.209,  ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.211, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 
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М. Г.  

 

С. Ц.  

 

 

Ф. Н.  

 

 

 

Р. Р. 

 

 

 

Л. Л.  

 

по чл.211, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.1, вр. ал.1 от НК; по 

чл.211, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.210, ал.1, т.5, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.209, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.209, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК, по чл.211, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.209, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.209, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК; по чл.211, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.211, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.211, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.210, ал.1, т.5, вр. 

чл.209,  ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.211, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 
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вр. ал.1 от НК; по 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.209, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.211, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.210, ал.1, т.5, вр. 

чл.209,  ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.211, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.211, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.211, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.211, вр. чл.20, ал.1 

от НК; по чл.211, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.210, ал.1, т.5, вр. 

чл.209,  ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 
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ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.35а, ал.5, вр. 

ал.3, пр.2, т.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.211, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.211, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; 

 

по чл.211, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.211, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; 

СГС 3086/2022 В. П.  

 

 

 

И. П.  

 

 

 

Ю. С.  

 

 

А. А.  

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.6, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.246, ал.3, 

вр. чл.20, ал.2, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.249, ал.3, пр.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.6, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.246, ал.3, 

вр. чл.20, ал.2, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 

24.01.2023  
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А. С.  

 

 

М. М.  

 

 

П. А.  

 

 

Е. И.  

 

 

В. Ч.  

 

 

Н. Б.  

 

 

П. К.  

 

 

В. Н.  

чл.249, ал.3, пр.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.6, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.246, ал.3, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

по чл.249, ал.3, пр.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.6, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.244, ал.2, 

пр.2, вр. чл.243, ал.2, 

т.3 от НК; по чл.246, 

ал.3, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.249, ал.3, 

пр.1от НК; по чл.339, 

ал.1, пр.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.6, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.246, ал.3, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

по чл.249, ал.4, пр.1, 

вр. ал.3 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.6, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.246, ал.3, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.6, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.244, ал.2, 

пр.2, вр. чл.243, ал.2, 

т.3 от НК; по чл.246, 
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ал.3 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.6, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.246, ал.3, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.6, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.246, ал.3, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

по чл.249, ал.4, пр.1, 

вр. ал.3, вр. чл.26, ал.1 

от НК 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.6, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.246, ал.3 от 

НК; по чл.249, ал.4, 

пр.1, вр. ал.3 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.6, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.246, ал.3, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

по чл.249, ал.4, пр.1, 

вр. ал.3 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.6, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.246, ал.3 от 

НК 

СГС 3087/2022 К. К.  

 

И. К.  

 

 

В. П.  

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.321, 

ал.3, т.2, вр. ал.2 от 

14.02.2023  



155 

 

 

Д. Д.  

 

 

Г. Н.  

 

 

Г. Г.  

 

В. А.  

 

 

И. В.  

 

И. С.  

 

 

А. А.  

НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.281, 

ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.281, 

ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. 

ал.1, вр. чл.20, ал.4, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.281, 

ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.281, 

ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.281, 

ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 
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СГС 3088/2022 А. Т.  

 

М. Д.  

Н. К.  

 

Н. Х.  

 

С. М.  

 

С. М.  

 

С. Д.  

по чл.321, ал.3, алт.2, 

и алт.3, пр.7,.т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

и алт.3, пр.7,.т.2, вр. 

ал.2 от НК 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

и алт.3, пр.7,.т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

и алт.3, пр.7,.т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

и алт.3, пр.7,.т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

и алт.3, пр.7,.т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, алт.2, 

и алт.3, пр.7,.т.2, вр. 

ал.2 от НК 

30.01.2023  

СГС 3110/2022 Р. Б.  

 

Г. С.  

 

С. Г.  

 

И. Т.  

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

20.02.2023  
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СГС 3112/2022 А. А.  

 

 

С. Б.  

 

 

Т. А.  

 

А. М.  

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, т.6 и т.7, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, т.6 и т.7, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

16.11.2022 Прекратено съдебно 

производство и 

върнато на СГП за 

доразследване. 

СГС 3113/2022 А. Г. по чл. 321, ал. 3, т. 2, 

вр. ал. 2 НК и по чл. 

308, ал. 7, вр. ал. 2 НК 

26.01.2023  

СГС 3114/2022 А. А.  

 

 

 

 

С. С.  

 

 

 

 

А. Х.  

 

 

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 3 

и 4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.253, ал.5, 

вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, 

пр.2 и т.2, вр. ал.2, 

пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.253а, ал.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.3, вр. ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 3 

и 4, т.2, вр. ал.2 от 

18.01.2023  
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Р. П.  

 

 

 

 

 

С. К.  

 

 

 

 

 

П. В.  

 

 

 

Г. Г.  

 

 

 

Г. Г.  

 

 

С. И.  

 

 

 

В. К.  

 

 

 

Г. В.  

 

 

Д. М.  

НК; по чл.253, ал.5, 

вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, 

пр.2 и т.2, вр. ал.2, 

пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.253а, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 3 

и 4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.253, ал.5, 

вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, 

пр.2 и т.2, вр. ал.2, 

пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.253а, ал.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 3 

и 4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.253, ал.5, 

вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, 

пр.2 и т.2, вр. ал.2, 

пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.3, вр. ал.1 

от НК; по чл.253а, 

ал.1, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.4, вр. 

ал.3, вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 3 

и 4, т.2, вр. ал.2 от 
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НК; по чл.253, ал.5, 

вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, 

пр.2 и т.2, вр. ал.2, 

пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.253а, ал.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.18, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 3 

и 4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.253, ал.5, 

вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, 

пр.2, вр. ал.2, пр.2, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 3 

и 4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.253, ал.5, 

вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, 

пр.2 и т.2, вр. ал.2, 

пр.2, вр. ал.1, пр.1, 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 3 

и 4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.253а, ал.1, 

пр.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 3 

и 4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.253, ал.5, 

вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, 
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пр.2 и т.2, вр. ал.2, 

пр.2, вр. ал.1, пр.1, 

чл.26, ал.1, вр. чл.18, 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 3 

и 4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.253а, ал.1, 

пр.1 от НК; по чл.253, 

ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, 

т.1, пр.2, вр. ал.2, пр.2, 

вр. ал.1, пр.1, чл.26, 

ал.1, вр. чл.18, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 3 

и 4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.253а, ал.1, 

пр.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 3 

и 4, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.253, ал.5, 

вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, 

пр.2, вр. ал.2, пр.2, вр. 

ал.1, пр.1, чл.26, ал.1, 

вр. чл.18, ал.2, вр. ал.1 

от НК 

СГС 3135/2022 Н. Х.  

 

Ц. К.  

 

И. А.  

по чл.321, ал.6 от НК. 

 

по чл.321, ал.6 от НК. 

 

по чл.321, ал.6 от НК. 

16.01.2023  

СГС 3140/2022 Г. С.  

 

 

Г. С.  

по чл. 321, ал. 3, пр. 2, 

т. 2 , вр. ал. 2 НК и по 

чл. 249, ал. 4, вр. ал. 3 

НК 

02.02.2023  
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Г. М.  

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2, 

т. 2 , вр. ал. 2 НК, чл. 

246, ал. 3, пр. 3 НК, по 

чл. 249, ал. 4, вр. ал. 3 

НК, чл. 246, ал. 1, пр. 

1, вр. чл. 243, ал. 2, т. 

3 НК, чл. 244, ал. 2, 

вр. чл. 243, ал. 2, т. 3 

НК и по чл. 244, ал. 2, 

пр. 1 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2, 

т. 2 , вр. ал. 2 НК, чл. 

249, ал. 4, вр. ал. 3 и 

чл. 354а, ал. 3,пр. 2, т. 

1, пр. 1 НК 

СГС 3141/2022 Д. Р.  

 

 

И. И.  

 

Н. М.  

 

 

С. И.  

 

 

Г. И.  

 

 

 

Д. М.  

 

 

М. И.  

по чл.321, ал.3, пр.3, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.253, ал.3, т.2, вр. 

ал.2, пр.2 и 5, вр. ал.1 

от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.3, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.253, ал.3, т.2, вр. 

ал.2, пр.2 и 5, вр. ал.1 

от НК 

по чл.321, ал.3, пр.3, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.253, ал.3, т.2, вр. 

ал.1, пр.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.3, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.253, ал.3, т.2, вр. 

ал.1, пр.1 от НК 

15.11.2022 Прекратява делото и 

го връща на СГП за 

доразследване. 
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по чл.321, ал.3, пр.3, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.253, ал.3, т.2, вр. 

ал.2, пр.2 и 5, вр. ал.1 

от НК; по чл.253, ал.3, 

т.2, вр. ал.1, пр.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.3, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.253, ал.3, т.2, вр. 

ал.1, пр.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.3, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.25, ал.3, т.2, вр. 

ал.1, пр.1 от НК; по 

чл.253, ал.2, пр.2 и 5, 

вр. ал.1 от НК 

СГС 3142/2022 М. Б.  

 

 

 

 

 

 

Ч. М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.159г, вр. чл.159а, 

ал.2, т.6, вр. а.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

по чл.159г, вр. 

чл.159а, ал.2, т.2 и т.6, 

вр. а.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК; по чл.155, ал.3, 

ал.5, т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

по чл.155, ал.3 и ал.5, 

т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

13.01.2023  
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Е. Б.  

чл.26, ал.1 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.159г, вр. чл.159а, 

ал.2, т.6, вр. а.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

по чл.159г, вр. 

чл.159а, ал.2, т.2 и т.6, 

вр. а.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК; по чл.159г, вр. 

чл.159а, ал.2, т.6, вр. 

а.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.159г, вр. 

чл.159а, ал.2, т.6, вр. 

а.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.159г, вр. 

чл.159а, ал.2, т.6, вр. 

а.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.155, ал.3, 

ал.5, т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

по чл.155, ал.3 и ал.5, 

т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.155, ал.3 и ал.5, т.1, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.155, ал.3 и ал.5, т.1, 
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вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.155, ал.3 и ал.5, т.1, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.159г, вр. чл.159а, 

ал.2, т.6, вр. а.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

по чл.159г, вр. 

чл.159а, ал.2, т.2 и т.6, 

вр. а.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК; по чл.159г, вр. 

чл.159а, ал.2, т.6, вр. 

а.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.159г, вр. 

чл.159а, ал.2, т.6, вр. 

а.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.159г, вр. 

чл.159а, ал.2, т.6, вр. 

а.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.159г, вр. 

чл.159а, ал.2, т.6, вр. 

а.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.159г, вр. 

чл.159а, ал.2, т.6, вр. 

а.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 
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ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.159г, вр. 

чл.159а, ал.2, т.6, вр. 

а.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.159г, вр. 

чл.159а, ал.2, т.6, вр. 

а.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.159г, вр. 

чл.159а, ал.2, т.6, вр. 

а.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.155, ал.3, 

ал.5, т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

по чл.155, ал.3 и ал.5, 

т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.155, ал.3 и ал.5, т.1, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.155, ал.3 и ал.5, т.1, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.155, ал.3 и ал.5, т.1, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НКпо 

чл.155, ал.3 и ал.5, т.1, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 



166 

чл.155, ал.3 и ал.5, т.1, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.155, ал.3 и ал.5, т.1, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.155, ал.3 и ал.5, т.1, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.155, ал.3 и ал.5, т.1, 

вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

СГС 3155/2022 Ж. Н.  

 

 

 

 

 

Я. Н.  

 

 

 

 

 

С. С.  

 

 

 

Д. Г.  

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; по чл.252, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, 

ал.1, от НК;по чл.252, 

ал.1 от НК;по чл.214, 

ал.3, т.1, пр.2, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.213а, ал.2, 

т.4 и т.5, вр. ал.1 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. чл.213а, ал.2, 

т.4 и т.5, вр. чл.214, 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по чл.252, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, 

ал.1, от НК; по чл.214, 

ал.3, т.1, пр.2, вр. 

12.01.2023  
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чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.213а, ал.2, 

т.4 и т.5, вр. ал.1 от 

НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. чл.213а, ал.2, 

т.4 и т.5, вр. чл.214, 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2, вр. чл.63, ал.1, 

т.3 от НК; по чл.213а, 

ал.2, т.4 и т.5, вр. ал.1, 

вр. чл.63, ал.1, т.3 от 

НК; по чл.354а, ал.2, 

изр.2, вр. ал.1, пр.3, 

вр. чл.63, ал.1, т.3 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; по 

чл.213а, ал.2, т.4 и т.5, 

вр. ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.2, изр.2, 

вр. ал.1, пр.3, вр. 

чл.63, ал.1, т.3 от НК 

СГС 3157/2022 М. Л.  

 

 

В. С.  

 

В. А.  

 

М. К.  

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

чл.2, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; 

 

09.02.2023  
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по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; 

СГС 3160/2022 Т. Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Р.  

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.159г, вр. чл.159а, 

ал.2, т.6, вр. ал.1, пр.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. 

чл.26, ал.1 от НК;по 

чл.159г, вр. чл.159а, 

ал.2, т.6, вр. ал.1, пр.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; 

по чл.159г, вр. 

чл.159а, ал.2, т.6, вр. 

ал.1, пр.1, вр. чл.26, 

ал.1 от НК;по чл.159г, 

вр. чл.159а, ал.2, т.6, 

вр. ал.1, пр.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК;по 

чл.159г, вр. чл.159а, 

ал.2, т.6, вр. ал.1, пр.1, 

вр. чл.26, ал.1 от 

НК;по чл.354а, ал.3, 

пр.2, т.1, пр.1 от НК;  

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК;  

15.11.2022 год. Прекратява съдебното 

производство. Връща 

делото на СГП. 

СГС 3211/2022 И. А.  

 

 

 

И. Н.  

 

 

 

 

 

 

по чл. 321, ал. 3, пр.2, 

т.1, вр. ал.1, пр.2 от 

НК; по чл. 354а, ал. 2, 

пр.1, т.1, пр.2, вр. чл. 

354а, ал.1, пр.4, алт.1, 

и пр.5, алт.1, вр. чл. 

26, ал. 1 от НК;  

 

по чл. 321, ал. 3, пр.2, 

т.1, вр. ал.1, пр.2 от  

НК; по чл. 159г, пр. 3 

26.01.2023  
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И. Т.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. И.  

 

 

 

 

 

 

 

вр. чл.159а, ал.2, т.1 и 

т.6, вр. ал.1, пр.4  от 

НК;  

по чл. 159г, пр. 3 вр. 

чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, 

вр. ал.1, пр.4  от НК; 

по чл. 159г, пр. 3 вр. 

чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, 

вр. ал.1, пр.4  от НК; 

по чл. 159г, пр. 3 вр. 

чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, 

вр. ал.1, пр.4  от НК; 

по чл. 354а, ал. 2, пр.1, 

т.1, пр.2, вр. чл.354а, 

ал.1, пр.4, алт.1 и пр.5, 

алт.1 от НК; по чл. 

354а, ал. 2, изр.2, вр. 

ал.1, пр.4, алт.1 и пр.5, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК;  

 

по чл. 321, ал. 3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от  НК; по 

чл.155, ал.5, т.1, пр.2, 

вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2 

от НК; по чл.155, ал.5, 

т.1, пр.2, вр. ал.3, вр. 

ал.1, пр.2 от НК; по 

чл.155, ал.5, т.1, пр.2, 

вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2 

от НК; по чл.155, ал.5, 

т.1, пр.2, вр. ал.3, вр. 

ал.1, пр.2 от НК; по 

чл.155, ал.5, т.1, пр.2, 

вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2 

от НК; по чл.155, ал.5, 

т.1, пр.2, вр. ал.3, вр. 
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Л. И.  

 

 

 

 

В. Д.  

 

 

 

З. И.  

 

 

 

 

Ц. Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ал.1, пр.2 от НК; по 

чл.155, ал.5, т.1, пр.2, 

вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2 

от НК; по чл.155, ал.5, 

т.1, пр.2, вр. ал.3, вр. 

ал.1, пр.2 от НК; по 

чл.155, ал.5, т.1, пр.2, 

вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2 

от НК; по чл.155, ал.5, 

т.1, пр.2, вр. ал.3, вр. 

ал.1, пр.2 от НК; по 

чл.155, ал.5, т.1, пр.2, 

вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2 

от НК; по чл.155, ал.5, 

т.1, пр.2, вр. ал.3, вр. 

ал.1, пр.2 от НК; по 

чл.155, ал.5, т.1, пр.2, 

вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2 

от НК; по чл. 159г, пр. 

3 вр. чл.159а, ал.2, т.1 

и т.6, пр.2, вр. ал.1, 

пр.4  от НК; по чл. 

159г, пр. 3 вр. чл.159а, 

ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1, 

пр.4  от НК; по чл. 

159г, пр. 3 вр. чл.159а, 

ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1, 

пр.4  от НК; по чл. 

159г, пр. 3 вр. чл.159а, 

ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1, 

пр.4  от НК; по чл. 

159г, пр. 3 вр. чл.159а, 

ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1, 

пр.4  от НК; по чл. 

159г, пр. 3 вр. чл.159а, 

ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1, 

пр.4  от НК; по чл. 
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И. Т.  

159г, пр. 3 вр. чл.159а, 

ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1, 

пр.4  от НК; по чл. 

159г, пр. 3 вр. чл.159а, 

ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1, 

пр.4  от НК; по чл. 

159г, пр. 3 вр. чл.159а, 

ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1, 

пр.4  от НК; по чл. 

159г, пр. 3 вр. чл.159а, 

ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1, 

пр.4  от НК; по чл. 

159г, пр. 3 вр. чл.159а, 

ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1, 

пр.4  от НК; по чл. 

159г, пр. 3 вр. чл.159а, 

ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1, 

пр.4  от НК; по чл. 

159г, пр. 3 вр. чл.159а, 

ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1, 

пр.4  от НК;  

 

по чл. 321, ал. 3, пр.2, 

т.2, вр. с ал.2 от  

НК;по чл.155, ал.5, 

т.1, пр.2, т.2, пр.2, вр. 

ал.3, вр. ал.1, пр.2 от 

НК 

по чл. 159г, пр. 3 вр. 

чл.159а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.2  от НК; по 

чл. 159г, пр. 3 вр. 

чл.159а, ал.1, пр.2  от 

НК; по чл. 159г, пр. 3 

вр. чл.159а, ал.1, пр.2  

от НК; по чл. 159г, пр. 

3 вр. чл.159а, ал.1, 
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пр.2  от НК; по чл. 

159г, пр. 3 вр. чл.159а, 

ал.1, пр.2  от НК; по 

чл. 159г, пр. 3 вр. 

чл.159а, ал.1, пр.2  от 

НК; по чл. 159г, пр. 3 

вр. чл.159а, ал.1, пр.2  

от НК; по чл. 159г, пр. 

3 вр. чл.159а, ал.1, 

пр.2  от НК; по чл. 

159г, пр. 3 вр. чл.159а, 

ал.1, пр.2  от НК; по 

чл. 159г, пр. 3 вр. 

чл.159а, ал.1, пр.2  от 

НК; по чл. 159г, пр. 3 

вр. чл.159а, ал.1, пр.2  

от НК; по чл. 159г, пр. 

3 вр. чл.159а, ал.1, 

пр.2  от НК;  

 

по чл. 321, ал. 3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от  НК; по 

чл.155, ал.5, т.1, пр.2, 

вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2 

от НК; по чл.155, ал.5, 

т.1, пр.2, вр. ал.3, вр. 

ал.1, пр.2 от НК; по 

чл. 159г, пр. 3 вр. 

чл.159а, ал.1, пр.2  от 

НК;  

 

по чл. 321, ал. 3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от  НК; по 

чл.155, ал.5, т.1, пр.2, 

вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2 

от НК; по чл.155, ал.5, 

т.1, пр.2, вр. ал.3, вр. 
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ал.1, пр.2 от НК; по 

чл. 354а, ал. 2, пр.1, 

т.1, пр.2, вр. чл.354а, 

ал.1, пр.4, алт.1 и пр.5, 

алт.1 от НК;  

по чл. 321, ал. 3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от  НК; по 

чл.155, ал.5, т.1, пр.2, 

вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2 

от НК; по чл.155, ал.5, 

т.1, пр.2, вр. ал.3, вр. 

ал.1, пр.2 от НК; по 

чл.155, ал.5, т.1, пр.2, 

вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2 

от НК 

 

по чл. 321, ал. 3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от  НК; по 

чл.155, ал.5, т.1, пр.2, 

вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2 

от НК; по чл.155, ал.5, 

т.1, пр.2, вр. ал.3, вр. 

ал.1, пр.2 от НК; по 

чл.155, ал.5, т.1, пр.2, 

вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2 

от НК; по чл.155, ал.5, 

т.1, пр.2, вр. ал.3, вр. 

ал.1, пр.2 от НК; по 

чл.155, ал.5, т.1, пр.2, 

вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2 

от НК; по чл.155, ал.5, 

т.1, пр.2, вр. ал.3, вр. 

ал.1, пр.2 от НК; по 

чл.155, ал.5, т.1, пр.2, 

вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2 

от НК; по чл.155, ал.5, 

т.1, пр.2, вр. ал.3, вр. 
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ал.1, пр.2 от НК; по 

чл.155, ал.5, т.1, пр.2, 

вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2 

от НК; по чл.155, ал.5, 

т.1, пр.2, вр. ал.3, вр. 

ал.1, пр.2 от НК; по 

чл.155, ал.5, т.1, пр.2, 

вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2 

от НК; по чл.155, ал.5, 

т.1, пр.2, вр. ал.3, вр. 

ал.1, пр.2 от НК; по 

чл.155, ал.5, т.1, пр.2, 

т.2, пр.2, вр. ал.3, вр. 

ал.1, пр.2 от НК; по 

чл. 159г, пр. 3 вр. 

чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, 

пр.2, вр. ал.1, пр.4  от 

НК; по чл. 159г, пр. 3 

вр. чл.159а, ал.2, т.1 и 

т.6, вр. ал.1, пр.4  от 

НК; по чл. 159г, пр. 3 

вр. чл.159а, ал.2, т.1 и 

т.6, вр. ал.1, пр.4  от 

НК; по чл. 159г, пр. 3 

вр. чл.159а, ал.2, т.1 и 

т.6, вр. ал.1, пр.4  от 

НК; по чл. 159г, пр. 3 

вр. чл.159а, ал.2, т.1 и 

т.6, вр. ал.1, пр.4  от 

НК; по чл. 159г, пр. 3 

вр. чл.159а, ал.2, т.1 и 

т.6, вр. ал.1, пр.4  от 

НК; по чл. 159г, пр. 3 

вр. чл.159а, ал.2, т.1 и 

т.6, вр. ал.1, пр.4  от 

НК; по чл. 159г, пр. 3 

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

НК; по чл. 159г, пр. 3 

вр. чл.159а, ал.2, т.1 и 

т.6, вр. ал.1, пр.4  от 

НК; по чл. 159г, пр. 3 

вр. чл.159а, ал.2, т.1 и 

т.6, вр. ал.1, пр.4  от 

НК; по чл. 159г, пр. 3 

вр. чл.159а, ал.2, т.1 и 

т.6, вр. ал.1, пр.4  от 

НК; по чл. 159г, пр. 3 

вр. чл.159а, ал.2, т.1 и 

т.6, вр. ал.1, пр.4  от 

НК; по чл. 159г, пр. 3 

вр. чл.159а, ал.2, т.1 и 

т.6, вр. ал.1, пр.4  от 

НК; по чл.354а, ал.2, 

пр.1, т.1, пр.2, вр. 

чл.354а, ал.1, пр.4, 

алт.1 и пр.5, алт.1 от 

НК 

по чл.354а, ал.2, изр.2, 

вр. ал.1, пр.4, алт.1 и 

пр.5, вр. чл.20, ал.2 вр. 

ал.1 от НК 

СГС 3212/2022 Н. К.  

 

К. Б.  

 

П. Ч.  

 

В. В.  

 

К. Б. 

 

А. С.  

 

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК;  

 

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

13.12.2022 Прекратява съдебното 

производство по 

делото и го връща на 

СГП.  
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Д. Д.  

 

Д. Т.  

 

Я. Я. 

 

М. Д.  

 

М. М.  

 

С. М.  

 

М. А.  

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК; 

СГС 3214/2022 М. П.  

 

Е. М.  

 

С. С.  

 

Т. Т.  

 

Т. Т.  

 

Ц. Т.  

по чл. 321, ал.3, пр. 2 

и пр. 4, т. 2, вр. ал. 2 

НК 

 

по чл. 321, ал.3, пр. 2 

и пр. 4, т. 2, вр. ал. 2 

НК 

 

по чл. 321, ал.3, пр. 2 

и пр. 4, т. 2, вр. ал. 2 

НК 

06.12.2022 Прекратява съдебното 

производство по 

делото и го връща на 

СГП. 
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по чл. 321, ал.3, пр. 2 

и пр. 4, т. 2, вр. ал. 2 

НК 

 

по чл. 321, ал.3, пр. 2 

и пр. 4, т. 2, вр. ал. 2 

НК 

 

по чл. 321, ал.3, пр. 2 

и пр. 4, т. 2, вр. ал. 2 

НК 

СГС 3215/2022 Д. П.  

 

 

 

Г. Р.  

 

Н. Р.  

 

Г. Б.  

 

 

С. С.  

по чл. 321, ал. 3, пр. 2, 

т. 2,  вр. ал. 2 НК, по 

чл. 308, ал. 7, вр. ал. 2 

НК и по чл. 308, ал. 3, 

т. 2 вр. ал. 2, вр. ал. 1, 

вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 

20, ал. 2, вр. ал. 1 НК  

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2, 

т. 2,  вр. ал. 2 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2, 

т. 2,  вр. ал. 2 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2, 

т. 2,, вр. ал. 2 НК, по 

чл. 308, ал. 7, вр. ал. 2 

НК и по чл. 308, ал. 7, 

вр. ал. 2 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2, 

т. 2,, вр. ал. 2 НК чл. 

308, ал. 7, вр. ал. 2 НК 

30.01.2023  

СГС 3231/2022 Н. В.  по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 НК; по чл.199, 

24.01.2023  



178 

ал.1, т.1 и т.5, вр. 

чл.198, ал.1, пр.1 вр. 

чл.20, ал.4, вр. ал.1 

НК; по чл.200, пр.1, 

вр. чл.199, ал.2, т.3, 

вр. ал.1, т.2, вр. 

чл.198, ал.1, пр.1 и 

пр.2, вр. чл.20, ал.4, 

вр. ал.1 от НК 

СГС 3232/2022 Б. Д.  

 

 

 

А. А.  

 

 

 

Н. Н.  

 

Г. Д.  

 

 

 

Д. Д.  

 

Г. В.  

 

В. П.  

 

 

 

А. П.  

 

 

 

В. П.  

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.1, вр. ал.1 от НК; по 

чл.211, пр.1 и пр.2, вр. 

чл.210, ал.1, т.1, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.29, 

ал.1, б.“а“ и б.“б“ от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.1, вр. ал.1 от НК; по 

чл.211, пр.1, вр. 

чл.210, ал.1, т.1 и т.4, 

вр. чл.209, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.28, ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.211, пр.1, вр. 

чл.210, ал.1, т.1, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Г. Д.  – по чл.321, 

ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 

от НК; по чл.211, пр.1, 

12.01.2023  
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вр. чл.210, ал.1, т.1 и 

т.4, вр. чл.209, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.28, ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.211, пр.1, вр. 

чл.210, ал.1, т.1, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.211, пр.1, вр. 

чл.210, ал.1, т.1, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4 и ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.211, пр.1, вр. 

чл.210, ал.1, т.1, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 и ал.4, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

СГС 3233/2022 П. К.  

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2, 

т. 1, вр. ал. 1 НК, по 

09.12.2022 Прекратява съдебното 

производство по 
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Г. П.  

 

 

 

 

 

С. К.  

чл. 248а, ал. 5, вр. ал. 

3, пр.1, вр. ал. 2, пр. 1, 

вр. чл. 20, ал. 2 и ал. 4, 

вр. ал. 1, вр. чл.26, ал. 

1 НК, по чл. 248а, ал. 

5, вр. ал. 3, пр.1, вр. 

ал. 2, пр. 1, вр. чл. 20, 

ал. 4, вр. ал. 1, вр. 

чл.26, ал. 1 НК и по 

чл. 248а, ал. 5, вр. ал. 

3, пр.1, вр. ал. 2, пр. 1, 

вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 

1, вр. чл.26, ал. 1 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2, 

т. 2, вр. ал. 2 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2, 

т. 2, вр. ал. 2 НК и по 

чл. 248а, ал. 5, вр. ал. 

3, пр.1, вр. ал. 2, пр. 1, 

вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 

1, вр. чл.26, ал. 1 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2, 

т. 2, вр. ал. 2 НК и по 

чл. 248а, ал. 5, вр. ал. 

3, пр.1, вр. ал. 2, пр. 1, 

вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 

1, вр. чл.26, ал. 1 НК 

делото и го връща на 

СГП. 

СГС 3234/2022 Ю. Т.  

 

 

 

Х. С.  

 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.1, вр. ал.1, пр.2 от 

НК; по чл.255, ал.3, 

вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7, 

вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

23.02.2023  
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Н. М.  

 

Г. А.  

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. 

чл.20, ал.4, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

т.2, вр. ал.2 от НК 

СГС 3758/2022 К. Й.  

 

 

 

 

 

С. К.  

 

 

И. Л.  

 

 

И. К.  

 

А. А. 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2 

и пр. 3, т. 1, вр. ал. 1, 

пр. 2 НК, по чл. 354а, 

ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 НК, 

по чл. 354а, ал. 1, изр. 

2, пр. 1 НК и по чл. 

242, ал. 2, вр. чл. 18, 

ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4, 

вр. ал. 1 НК 

Г. Х. по чл. 321, ал. 3, 

пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр. 

ал. 2 НК, по чл. 354а, 

ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2 

и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 

НК, по чл. 242, ал. 2, 

вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 

20, ал. 2, вр. ал. 1 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2 

и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 

НК и по чл. 354а, ал. 

1, изр. 1, пр. 4 НК 

16.12.2022 Изпратено на ВКС – 

спор за подсъдност. 
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по чл. 321, ал. 3, пр. 2 

и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 

НК 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2, 

т. 2, вр. ал. 2 НК  

СГС 3827/2022 Ф. А. по чл. 321, ал. 3, пр. 2 

и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 

НК и по чл. 159г, ал. 

3, вр. чл. 159а, ал. 2, т. 

6, вр. чл. 159а, ал. 1, 

пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, 

вр. ал. 1 НК 

01.12.2022 Прекратява съдебното 

производство по 

делото и го връща на 

СГП. 

СГС 3898/2022 Р. К.  

 

 

 

 

Г. П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В. П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

по чл. 321, ал. 1, вр. с 

чл. 93, т. 20 от НК; по 

чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, 

т. 2, пр. 1, т. 5, пр. 1, т. 

6, пр. 1 и 2, т. 7, вр. 

чл. 20, ал. 2 и ал. 3, вр. 

ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 

от НК; по чл. 253, ал. 

4, вр. ал. 3, т. 2, вр. ал. 

2, пр. 5, вр. ал. 1, пр. 

1, пр. 2, пр. 3 от НК 

 

по чл. 321, ал. 2 вр. с 

ал.1, вр. с чл. 93, т.20 

от  НК; по чл. 255, ал. 

3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 

6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 

вр. с чл. 20, ал.2, вр. с 

ал.1  от НК; по чл. 

255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , 

пр. 1 ,  т. 5  пр. 1 , т. 6, 

пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с 

чл. 20, ал.3, вр. с ал.1 , 
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Г. С.  

 

Т. А.  

 

С. Г.  

 

П. И.  

 

 

 

 

 

Р. П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Г.  

вр. с чл. 26, ал.1 от 

НК; по чл. 255, ал. 3 

вр . 1 , т. 2 , пр. 1 ,  т. 5  

пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 

2 , т. 7 вр. с чл. 20, 

ал.3, вр. с ал.1 , вр. с 

чл. 26, ал.1 от НК; по 

чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 

2 , пр. 1 ,  т. 6, пр. 1 и 

пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, 

ал.2, вр. ал. 1  от НК 

 

по чл. 321, ал. 2 вр. с 

ал.1, вр. с чл. 93, т.20 

от  НК; по чл. 255, ал. 

3 вр . ал. 1 , т. 2 , пр. 1 

, т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 

7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. 

с ал.1  , вр. с чл. 26  от 

НК; по чл. 255, ал. 3 

вр . ал.1 1 , т. 2 , пр. 1 , 

т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 

вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с 

ал. 1,  вр.  с чл. 26  от 

НК; по чл. 255, ал. 3 

вр . ал. 1 , т. 2 , пр. 1 , 

т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 

вр. с чл. 20, ал.2, вр. с 

ал. 1,  от НК; по чл. 

255, ал. 3 вр. 1, т. 2, 

пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 

2, т. 7 вр. с чл. 20, 

ал.2, вр. с ал. 1,  вр.  с 

чл. 26  от НК; по чл. 

255, ал. 3 вр. 1 , т. 2 , 

пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 

2 , т. 7 вр. с чл. 20, 



184 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. Р.  

 

 

 

 

 

Я. Я.  

ал.2, вр. с ал. 1,  вр.  с 

чл. 26  от НК 

 

по чл. 321, ал. 2 вр. с 

ал.1, вр. с чл. 93, т.20 

от  НК; 

 

по чл. 321, ал. 2 вр. с 

ал.1, вр. с чл. 93, т.20 

от  НК 

 

по чл. 321, ал. 2 вр. с 

ал.1, вр. с чл. 93, т.20 

от НК; 

 

по чл. 321, ал. 2 вр. с 

ал.1, вр. с чл. 93, т.20 

от  НК; по чл. 255, ал. 

3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 

5  пр.1 , т. 6, пр. 1 и 

пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, 

ал.2, вр. с ал.1 ,  вр.  с 

чл. 26  от НК; по чл. 

255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , 

пр. 1 , т. 5  пр.1 , т. 6, 

пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с 

чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 ,  

вр.  с чл. 26  от НК 

 

по чл. 321, ал. 2 вр. с 

ал.1, вр. с чл. 93, т.20 

от  НК; по чл. 257, 

ал.1 пр.1 /отм. ред. 

Към Дв. Бр. 62/1997г.  

/, вр. с чл. 256, пр. 2 

/изм. ред. Към Дв. Бр. 

62/1997г.  / и чл. 255, 
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ал. 1 пр. 2 / изм. ред. 

Към Дв. Бр. 62/1997г.  

/,вр. с чл. 20 , ал.2 във 

вр. с ал. 1 , вр. чл. 26 

от НК;по чл. 255, ал. 3 

вр . 1 , т. 2 , пр. 1  , т. 

6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 

вр. с чл. 20, ал.2, вр. с 

ал.1 ,  вр.  с чл. 26  от 

НК; по чл. 255, ал. 3 

вр . 1 , т. 2 , пр. 1  , т. 

6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 

вр. с чл. 20, ал.2, вр. с 

ал.1 ,  вр.  с чл. 26  от 

НК; по чл. 257, ал.1 

пр.1 /отм. ред. Към 

Дв. Бр. 62/1997г.  /, вр. 

с чл. 256, пр. 2 /изм. 

ред. Към Дв. Бр. 

62/1997г.  / и чл. 255, 

ал. 1 пр. 2 / изм. ред. 

Към Дв. Бр. 62/1997г.  

/,вр. с чл. 20 , ал.2 във 

вр. с ал. 1 от НК; по 

чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 

2 , пр. 1  , т. 6, пр. 1 и 

пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, 

ал.2, вр. с ал.1   от НК;  

по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , 

т. 2 , пр. 1  , т. 6, пр. 1 

и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 

20, ал.2, вр. с ал.1 ,  

вр.  с чл. 26  от НК; по 

чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 

2 , пр. 1  , т. 6, пр. 1 и 

пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, 

ал.2, вр. с ал.1 ,  вр.  с 
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чл. 26  от НК;  по чл. 

255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , 

пр. 1  , т. 6, пр. 1 и пр. 

2 , т. 7 вр. с чл. 20, 

ал.2, вр. с ал.1 ,  вр.  с 

чл. 26  от НК; по чл. 

255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , 

пр. 1  , т. 6, пр. 1 и пр. 

2 , т. 7 вр. с чл. 20, 

ал.2, вр. с ал.1 от НК; 

по чл.255, ал. 3 вр . 1 , 

т. 2 , пр. 1  , т. 6, пр. 1 

и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 

20, ал.2, вр. с ал.1 от 

НК 

 

по чл. 321, ал. 2 вр. с 

ал.1, вр. с чл. 93, т.20 

от  НК; по чл. 257, 

ал.1 пр.1, вр. с чл. 256, 

пр. 2 и чл. 255, ал. 1 

пр. 2 /  ред. Към Дв. 

Бр. 62/1997г.  /,вр. с 

чл. 20 , ал.2 във вр. с 

ал. 1 от НКчл. 255, ал. 

3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 

6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 

вр. с чл. 20, ал.2, вр. с 

ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 

от НК; по чл. 255, ал. 

3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 

6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 

вр. с чл. 20, ал.2, вр. с 

ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 

от НК; по чл. 255, ал. 

3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 

6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 



187 

вр. с чл. 20, ал.2, вр. с 

ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 

от НК 

по чл. 321 , ал.2 , вр. с 

ал.1 , вр. с чл. 93 , 

т.20/ Ред. Дв. Бр. 

92/2002г. / от НК;по 

чл. 257, ал.1 пр.1 /отм. 

ред. Към Дв. Бр. 

62/1997г.  /, вр. с чл. 

256, пр. 2 /изм. ред. 

Към Дв. Бр. 62/1997г.  

/ и 255 , ал. 1 пр. 

2/изм. ред. Към Дв. 

Бр. 62/1997г.  /  ,вр. с 

чл. 20 , ал.2 във вр. с 

ал. 1 , вр. чл. 26 от НК 

 

по чл. 321, ал. 2 вр. ал. 

1 , вр чл. 93 , т. 20 / 

ред Дв. Бр. 92 /2002г / 

от НК; по. чл. 255, 

ал.3 вр. ал. 1 т. 2 , пр. 

1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , 

т. 7 вр. с чл. 20, ал. 2 , 

вр. с ал. 1, вр. с чл. 26, 

ал.1 от НК; по чл. 255, 

ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 

, т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 

7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. 

с ал.1 , вр. с чл. 26, 

ал.1 от НК 

СГС 4364/2022 А. З.  

 

 

И. Н.  

 

по чл. 321, ал. 3, т. 2, 

вр. ал. 2 НК и по чл. 

339, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 

20, ал. 2, вр. ал. 1 НК 
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С. С.  

 

 

М. Г.  

 

 

В. Н.  

 

 

И. Г.  

по чл. 321, ал. 3, т. 2, 

вр. ал. 2 НК и по чл. 

339, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 

20, ал. 2, вр. ал. 1 НК 

и по чл. 354а, ал. 2, т. 

1, пр. 2вр. ал. 1 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, т. 2, 

вр. ал. 2 НК и по чл. 

339, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 

20, ал. 2, вр. ал. 1 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, т. 2, 

вр. ал. 2 НК и по чл. 

354а, ал.2, изр. 2, пр. 

2, т.1, пр. 2, вр. ал. 1 

НК 

 

по чл. 321, ал. 3, т. 2, 

вр. ал. 2 НК и по чл. 

339, ал. 1, пр. 2 и пр. 3 

НК 

 

по чл. 321, ал. 3, т. 2, 

вр. ал. 2 НК, по чл. 

339, ал. 1 НК и по чл. 

34а, ал. 2, изр. 2, пр. 2, 

т. 1, пр. 2, вр. ал. 1 

НК. 

СГС 4396/2022 Д. Ч.  

 

 

Е. Ц.  

И. Х.  

 

А. Л.  

 

по чл.321, ал.3, т.1, вр. 

ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

23.01.2023  
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Х. К.  ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

 

по чл.321, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 от НК 

СГС 4481/2022 М. Д.  по чл. 321, ал. 3, пр. 2 

и пр. 3, алт. 10, т. 1, 

вр. ал. 1, пр. 2 НК 

03.11.2022 Споразумение: 2 

години лишаване от 

свобода при 

първоначален общ 

режим. 

СГС 4510/2022 Л. Х.  

 

И. Д.  

 

 

 

А. Х.  

по чл.321, ал.3, пр.2, 

пр.3, т.1, вр. ал.1 от 

НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК; по чл.280, ал.2, 

т.1, т.3, т.4, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

, вр. чл.18, ал.1 от НК 

 

по чл.321, ал.3, пр.2, 

пр.3, т.2, вр. ал.2 от 

НК 

  

СГС 4714/2022 С. К.  по чл. 321, ал. 3, пр. 2 

и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. 

ал. 2 НК 

15.11.2022 Споразумение: 1 

година лишаване от 

свобода, отложено по 

реда на чл. 66 НК на 

три години 

изпитателен срок. 

СГС 4994/2022 В. И.  по чл. 321, ал. 3, алт. 

2, т. 2, вр. ал. 2 К 

29.11.2022 Споразумение: 2 

години лишаване от 

свобода, отложено по 

реда на чл. 66 НК на 

четири години 
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изпитателен срок. 

СГС 5121/2022 А. А.  по чл. 321, ал. 3, т. 2, 

вр. ал. 2 НК, по чл. 

159а, ал. 2, т. 6, вр. ал. 

1 НК, по чл. 159а, ал. 

2, т. 6 и т. 1, вр. ал. 1 

НК, по чл. 159а, ал. 2, 

т. 6 и т. 1, вр. ал. 1 НК, 

по чл. 159а, ал. 2, т. 6 

и т. 1, вр. ал. 1 НК и 

по чл. 159а, ал. 1 НК 

06.12.2022 Прекратено съдебно 

производство и 

върнато на 

прокуратурата. 

СГС 5262/2022 С. С.  

 

 

С. М.  

 

Я. Б.  

 

Ю. Б.  

 

 

Ц. С.  

 

 

А. Р.  

по чл. 321, ал. 3, пр. 2, 

т. 2, вр. ал. 2 НК и по 

чл. 159 г, алт. 3, вр. 

чл. 159а, ал. 2, т. 6, пр. 

1, вр. ал. 1, пр. 1, вр. 

чл. 26, ал. 1 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2, 

т. 2, вр. ал. 2 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2, 

т. 2, вр. ал. 2 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2, 

т. 2, вр. ал. 2 НК и по 

чл. 159 г, алт. 3, вр. 

чл. 159а, ал. 2, т. 6, пр. 

1, вр. ал. 1, пр. 1 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2, 

т. 2, вр. ал. 2 НК и по 

чл. 159 г, алт. 3, вр. 

чл. 159а, ал. 2, т. 6, пр. 

1, вр. ал. 1, пр. 1 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2, 

12.12.2022 Споразумение: На 

всички обвиняеми е 

наложено наказание 

от по 1 година и 6 

месеца лишаване от 

свобода, отложено на 

осн. чл. 66 НК с 

изпитателен срок от 3 

години. 
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т. 2, вр. ал. 2 НК, чл. 

159г, алт. 3, вр. чл. 

159а, ал. 2, т. 6, пр. 1 , 

вр. 1, пр. 1 НК 

СГС 5454/2022 Л. Н.  

 

 

И. Н.  

 

 

К. Г.  

 

В. М.  

 

 

А. Ц.  

 

 

В. Д.  

 

В. К.  

по чл. 321, ал. 3, т. 1, 

вр. ал. 1, пр. 1 НК и по 

чл. 354а, ал. 2, изр. 2, 

т. 1, вр. ал. 1, изр. 1, 

вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 

1 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, т. 2, 

вр. ал. 2 НК и по чл. 

354а, ал. 2, изр. 2, т. 1, 

вр. ал. 1, изр. 1, вр. чл. 

20, ал. 2, вр. ал. 1 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, т. 2, 

вр. ал. 2 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, т. 2, 

вр. ал. 2 НК и по чл. 

354а, ал. 2, изр. 2, т. 1, 

вр. ал.1, изр. 1 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, т. 2, 

вр. ал. 2 НК и по чл. 

354а, ал. 2, изр. 2, т. 2, 

вр. ал.1, изр. 1 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, т. 2, 

вр. ал. 2 НК 

 

по чл. 321, ал. 3, т. 2, 

вр. ал. 2 НК 

20.02.2023  

СГС 5515/2022 К. Г.  по чл. 321, ал. 3, пр. 2, 

т. 2, вр. ал. 2 НК 

20.12.2022  
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Софийски окръжен 

съд 

НОХД 462/2022 г. 

 

 

 

 

И. Х. Г. –

лидер/организатор 

Б. В. А. – член 

С. М. Б. – член 

чл.321 и чл.281 

Организиране на 

превеждане през 

граница 

ИД Код – 1009360 

24.08.2022 г. 

 

 

 

 

Прекратено и 

изпратено по 

подсъдност на СГС. 

 

 

НОХД 639/2022 г. 

 

 

 

 

И. Х. Г. –

лидер/организатор 

Б. В. А. – член 

С. М. Б. – член 

чл.321 и чл.281 

Организиране на 

превеждане през 

граница 

ИД Код – 1009360 

27.01.2023 г. 

 

 

 

 

Насрочено за 

разглеждане в 

разпоредително 

заседание. 

 

КОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

НОХД 

20221500200542  

(изпратено по 

подсъдност от СГС) 

06.10.2022 г. 

 

 

 

 

 
 

К. К. Ч. – пенсионер 

по болест 

А. Б. – албански 

гражданин 

М. Е. Й. – 

безработен 

Г. Б. Р. – управител 

на „ВАРАДЕРО“ 

ООД 

А. А. К. – безработна 
 
 

1202 Образуване и 

ръководене на 

организирана 

престъпна група 

ПРОТОКОЛ № 

630/ 08.12.2022 г. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ПРЕКРАТЯВА  

съдебното 

производство по 

НОХД №542/2022 г. 

пред Кюстендилски 

окръжен съд. 

ПОВДИГА  спор за 

подсъдност между 

КнОС и СГС пред 

ВКС на РБългария. 
 

 

Окръжен съд – 

Перник 

 

 

244/2022 

 

 

 

 

К. А. З. 

 

 

 

 

чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.1, вр.ал.1 от 

НК; 

чл.301, ал.1, пр.2 от 

НК 

  

244/2022 

 

 

 

 

Л. А. П. 

 

 

 

 

чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.1, вр.ал.1 от 

НК; 

чл.301, ал.1, пр.2 от 

НК 

  

244/2022 

 

 

 

 

Д. С. Д. 

 

 

 

 

чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.1, вр.ал.1 от 

НК; 

 

  



193 

244/2022 

 

 

 

 

Й. Ц. П. 

 

 

 

 

чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от 

НК 

 

  

244/2022 

 

 

 

 

Т. Н. Г. 

 

 

 

 

 

чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от 

НК 

 

  

244/2022 

 

 

 

 

М. А. П. 

 

 

 

 

чл.321, ал.3, пр.2 и 

пр.4, т.2, вр.ал.2 от 

НК 

 

  

274/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Ю. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чл.321, ал.3, т.1, 

вр.ал.1 от НК; 

чл.213а, ал.2, т.5, вр. с 

ал.1, вр.чл.26, ал.1 от 

НК; 

чл.214, ал.2, т.1, 

вр.ал.1, вр.чл.213а, 

ал.2, т.5, вр. с ал.1 от 

НК; 

чл.214, ал.2, т.1, 

вр.ал.1, вр.чл.213а, 

ал.2, т.1 и т.5, вр. с 

ал.1, вр.чл.26, ал.1 от 

НК; 

чл.213а, ал.2, т.1 и т.5, 

вр. с ал.1, вр.чл.26, 

ал.2, вр.ал.1 от НК; 

чл.213а, ал.2, т.5, вр 

ал.1, вр.чл.20, ал.2 от 

НК; 

чл.213а, ал.2, т.1 и т.5, 

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

чл.214, ал.2, т.1,  

вр.ал.1, вр.чл.213а, 

ал.2, т.1 и т.5, вр.ал.1 

от НК; 

чл.214, ал.2, т.1,  

вр.ал.1, вр.чл.213а, 

ал.2, т.5, вр.ал.1 от 

НК; 

274/2022 

 

 

 

 

М. А. М. 

 

 

 

 

чл.321, ал.3, пр.2, т.2, 

вр.ал.2 от НК; 

чл.213а, ал.2, т.5, вр. с 

ал.1, вр.чл.20, ал. 

вр.ал.1 от НК 

  

274/2022 

 

 

 

 

 

П. А. Н. 

 

 

 

 

 

чл.321, ал.3, пр.2, т.2, 

вр.ал.2 от НК; 

чл.214, ал.2, т.1, 

вр.ал.1, вр.чл.213а, 

ал.2, т.5, вр. с ал.1, 

вр.20, ал.2, вр.ал.1 от 

НК; 

чл.214, ал.2, т.1, 

вр.ал.1, вр.чл.213а, 

ал.2, т.5, вр. с ал.1 от 

НК 

  

274/2022 

 

 

 

 

 

 

Л. П. С. 

 

 

 

 

 

 

чл.321, ал.3, пр.2, т.2, 

вр.ал.2 от НК; 

чл.213а, ал.2, т.1 и т.5, 

вр.ал.1 от НК; 

чл.213а, ал.2, т.1 и т.5, 

вр.ал.1, вр.20, ал.2, 

вр.ал.1 от НК 

  

274/2022 

 

 

 

 

К. Д. П. 

 

 

 

 

чл.321, ал.3, пр.2, т.2, 

вр.ал.2 от НК; 

чл.214, ал.2, т.1, 

вр.ал.1, вр.чл.213а, 

ал.2, т.5, вр. с ал.1, 
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вр.20, ал.2, вр.ал.1 от 

НК 

369/2022 

 

 

 

 

 

К. Д. К. 

 

 

 

 

 

чл.321, ал.3, пр.2, т.1, 

вр.ал.1 от НК; 

чл.234, ал.1, предл.2, 

вр.чл.26, ал.1 от НК; 

чл.234, ал.1 предл.2 от 

НК 

25.01.2023 г. 

 

 

 

 

 

 

369/2022 

 

Б. П. Б. 

 

чл.321, ал.3, пр.2, т.2, 

вр.ал.2 от НК; 

25.01.2023 г. 

 
 

369/2022 

 

Й. С. Д. 

 

чл.321, ал.3, пр.2, т.2, 

вр.ал.2 от НК; 

25.01.2023 г. 

 
 

369/2022 

 

 

 

К. И. Д. 

 

 

 

чл.321, ал.3, пр.2, т.2, 

вр.ал.2 от НК; 

чл.234, ал.1 предл.2 от 

НК 

25.01.2023 г. 

 

 

 

 

369/2022 

 

 

С. Д. Н. 

 

 

чл.321, ал.3, пр.2, т.2, 

вр.ал.2 от НК; 

чл.234, ал.1 предл.2 от 

НК 

25.01.2023 г. 

 

 

 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

 

З. СТОЯНОВА 


