
Регистър на делата за трафик на хора, разгледани от Върховния касационен съд през 2022 г., 

съгласно Решение № 236/19.03.2021 г. на Министерския съвет по Националната програма за предотвратяване и противодействие на 

трафика на хора и закрила на жертвите, дейност 5.4 от Раздел V „Проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във 

връзка с трафика на хора“ 

 

 

Заседание/дело/докладчик/отделение/страни/предмет Резултат 

 

17.06.2022 г., наказателно дело № 406/2022 г., ІІ н. о., 

докладчик: Петя Шишкова, чл. 159а НК  

Делото е образувано във ВКС на основание чл. 346, т. 1 от 

НПК по касационна жалба на подсъдимия С. Б. Г. срещу Решение № 

6/04.04.2022 г., постановено по в.н.о.х.д. № 384/2021 г. по описа на 

Апелативния специализиран наказателен съд (закрит), с което е 

потвърдена Присъда № 260013/05.04.2021 г. на Специализирания 

наказателен съд (закрит) по н.о.х.д. № 2675/2018 г. 

 

С Решение № 94/13.09.2022 г. ВКС реши:  
Оставя в сила Решение № 6/04.04.2022 г. по в.н.о.х.д. № 

384/2021 г. на Апелативния специализиран наказателен съд. 

Решението е окончателно. 

 

 

25.11.2022 г., наказателно дело № 836/2022 г., І н. о., 

докладчик: Валя Рушанова, чл. 159а НК и чл. 321 НК 
Делото във ВКС е образувано на основание чл. 346, т. 1 НПК 

по касационна жалба от защитника на подсъдимия Н. С. П. срещу 

въззивна присъда № 260013/20.09.2021 г., постановено по в.н.о.х.д. 

№ 264/2020 г. по описа на Апелативния специализиран наказателен 

съд (закрит), с която е частично отменена присъда от 26.02.2020 г. на 

Специализирания наказателен съд по н.о.х.д. № 1821/2016 г. 

 

С Решение № 62/13.02.2023 г. ВКС реши: 

Оставя в сила присъда от 20.09.2021 г. на Апелативния 

специализиран наказателен съд, постановена по в.н.о.х.д. № 

264/2020 г. по описа на същия съд. 

Решението не подлежи на обжалване. 

 

 

12.12.2022 г., наказателно дело № 774/2022 г., ІІ н. о., 

докладчик: Бисер Троянов, чл. 142, ал. 2, т. 7 НК 

Делото във ВКС е образувано на основание чл. 346, т. 1 НПК 

по касационни жалби от подсъдимите И. И. Ц., Й. И. И. и А. А. М. 

срещу Решение № 101/25.07.2022 г., постановено по в.н.о.х.д. № 

388/2021 г. по описа на Великотърновския апелативен съд, с което е 

изменена частично Присъда № 260019/06.10.2021 г. на Русенския 

окръжен съд по н.о.х.д. № 925/2020 г. 

 

С Решение № 30/23.01.2023 г. ВКС реши:  
Отменя, на основание чл. 354, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 1 

от НПК, решение № 101 от 25.07.2022 г., постановено по в.н.о.х.д. № 

388/ 2021 г., по описа на Великотърновския апелативен съд, І състав в 

частта, с която подсъдимите И. Д. Ц.  и А. А. М. са признати за 

виновни в престъпление отвличане на пострадалата М. М. Н., 

извършено на 10.06.2017 г. в с. В., общ. Н., П. област, деянието да е 

извършено от две лица и с цел отвлеченото лице да бъде изведено 

извън пределите на страната, като ги оправдава по повдигнатото им 

обвинение за извършено продължавано престъпление по чл. 142, ал. 2, 

т. 2 и 7, пр. ІІ във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26 от НК; 



Отменя, на основание чл. 354, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 1 

от НПК, въззивното решение в частта, с която подсъдимите Й. И. И. и 

И. Д. Ц. са признати за виновни в периода от 6 до 28.03.2020 г. в с. С. 

п., област Р., противозаконно да са лишили от свобода за повече от 

две денонощия постр. Н. В. Д., като ги оправдава по повдигнатото им 

обвинение в престъпление по чл. 142а, ал. 5, пр. 3 във вр. с чл. 20, ал. 2 

от НК – за подсъд. И., и по чл. 142а, ал. 5, пр. 3 във вр. с чл. 20, ал. 4 

от НК – за подсъд. Ц. 

Изменя въззивното решение в частта, с която подсъдимите И. Д. 

Ц. и А. А. М. са признати за виновни в престъпление отвличане на 

пострадалата М. М. Н., извършено на 20.10.2017 г. в с. В., общ. Н., П. 

област, деянието е извършено от две лица и с цел отвлеченото лице да 

бъде изведено извън пределите на страната като прилага закон за 

същото наказуемо престъпление по чл. 142, ал. 2, т. 2 и 7, пр. ІІ във вр. 

с ал. 1 от НК и ги оправдава деянието да е извършено при условията 

на продължавано престъпление по чл. 26 от НК. 

Изменя въззивното решение в частта, с която подсъдимите Й. И. 

И., И. Д. Ц.  и А. А. М. са осъдени за престъпления външен трафик на 

хора, като прилага закон за същото наказуемо престъпление и 

преквалифицира извършеното на 10.06.2017 г. от подсъдимите Ц. и М. 

спрямо постр. М. М. Н. престъпление по чл. 159б,  ал. 2 във вр. с ал. 1, 

пр. 1 и 2 във вр. с чл. 159а, ал. 2, т. 3, пр.1 във вр. с ал. 1 от НК; 

преквалифицира самостоятелно извършеното на 24.04.2016 г. и на 

31.05.2016 г. от подсъд. Й. И. И. спрямо постр. Н. В. Д. продължавано 

престъпление по чл. 159б,  ал. 2 във вр. с ал. 1, пр. 1 и 2 във вр. с чл. 

159а, ал. 2, т. 3, пр.1 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26 от НК; 

преквалифицира самостоятелно извършеното на 15.11.2019 г. и на 

03.02.2020 г. от подсъд. Й. И. И. спрямо постр. Н. В. Д. продължавано 

престъпление по чл. 159б,  ал. 2 във вр. с ал. 1, пр. 2 във вр. с чл. 159а, 

ал. 2, т. 3, пр.1 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26 от НК; 

Оставя в сила въззивното решение в останалата му част.   

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и 

протестиране. 

 


