
П Р И С Ъ Д А 

  
номер                                        година    2021                   град София 

  

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА 

  

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД                               13 –

ти   състав 

На  дванадесети февруари две хиляди двадесет и първа година  

  

В публичното заседание в следния състав: 

  

                                                           Председател:  Пламен Евгениев 

                                                              

                                             Съдебни заседатели:1. С.М. 

  

                                                                                2. М. Касабова 

                                                                                 

Секретар: И. И. 

  

Прокурор: К. Х. 

  

като разгледа докладваното от председателя 

наказателно общ характер дело номер 4264 по описа за 2019 година 

  

Въз основа на закона и данните по делото, 

  

П Р И С Ъ Д И: 

  

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.О.Т. – роден на ***г. в гр. Плевен, 

българин, български гражданин, с висше образование, неженен, трудово 

ангажиран, неосъждан, настоящ адрес:***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН, 

в това че в периода от неустановена дата през лятото на 2017г. до 

23.11.2018г. в гр.София участвал в организирана престъпна група – 

структурирано трайно сдружение на четири лица с цел да вършат 

съгласувано в страната престъпления по чл.159а от НК, за които е 

предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, 

ръководена от С.И.Б., в която участвали още Е.В.С. и С.К.М. (участник в 

групата от 01.11.2017г.), като групата е създадена с користна цел, поради 

което и на основание чл.321 ал.3 т.2 вр.ал.2 от НК, вр.чл.36 и чл.54 от 



НК го ОСЪЖДА на наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ 

ГОДИНИ, изпълнението на което отлага условно на основание чл.66 ал.1 

от НК с изпитателен срок от четири години. 

На основание чл.59 ал.1 т.1 и т.2 от НК приспада от наложеното 

наказание лишаване от свобода за срок от три години времето, през 

което подс. Д.О.Т. е бил задържан под стража по делото от 23.11.2018г. до 

04.12.2018г., включително, при зачитане на един ден задържане за един 

ден лишаване от свобода и времето през което е бил с мярка за 

неотклонение домашен арест от 05.12.2019г. до 19.03.2019г., включително, 

при зачитане на два дни домашен арест за един ден лишаване от свобода. 

  

Признава подсъдимата Е.В.С. – родена на *** ***, българка, 

българска гражданка, неомъжена, неосъждана, работи, със средно 

образование, адрес ***, с ЕГН ********** за ВИНОВНА, в това че в 

периода от неустановена дата през лятото на 2017г. до 23.11.2018г. в 

гр.София участвала в организирана престъпна група – структурирано 

трайно сдружение на четири лица с цел да вършат съгласувано в страната 

престъпления по чл.159а от НК, за които е предвидено наказание лишаване 

от свобода повече от три години, ръководена от С.И.Б., в която участвали 

още Д.О.Т. и С.К.М. (участник в групата от 01.11.2017г.), като групата е 

създадена с користна цел, поради което и на основание чл.321 ал.3 

т.2 вр.ал.2 от НК, вр.чл.36 и чл.55 ал.1 т.1 от НК я ОСЪЖДА на 

наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението 

на което отлага условно на основание чл.66 ал.1 от НК с изпитателен срок 

от три години. 

На основание чл.59 ал.1 т.1 от НК приспада от наложеното наказание 

лишаване от свобода за срок от шест месеца времето, през 

което подс. Е.В.С. е била задържана под стража по делото от 23.11.2018г. 

до 25.11.2018г., включително, при зачитане на един ден задържане за един 

ден лишаване от свобода. 

  

Признава подсъдимата С.К.М. - родена на ***г***, българка, 

българска гражданка, със средно образование, разведена, трудово 

ангажирана, неосъждана, с постоянен адрес:***, ЕГН: ********** за 

ВИНОВНА, в това че в периода от 01.11.2017г. до 23.11.2018г. в гр.София 

участвала в организирана престъпна група – структурирано трайно 

сдружение на четири лица с цел да вършат съгласувано в страната 

престъпления по чл.159а от НК, за които е предвидено наказание лишаване 

от свобода повече от три години, ръководена от С.И.Б., в която участвали 

още Д.О.Т. и Е.В.С., като групата е създадена с користна цел, поради което 

и на основание чл.321 ал.3 т.2 вр.ал.2 от НК, вр.чл.36 и чл.55 ал.1 т.1 от 

НК я ОСЪЖДА на наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА 

ГОДИНА. 



Признава подсъдимата С.К.М. за ВИНОВНА, в това че на 

неустановена дата през месец декември 2017г. в гр.София е набрала 

отделно лице - С.И.К. с цел да бъде използвана за развратни действия – 

проституция, независимо от съгласието ѝ, като деянието е извършено чрез 

обещаване на облаги, поради което и  на основание чл.159а ал.2 

т.6 вр.ал.1 от НК, вр.чл.36 и чл.55 ал.1 т.1 от НК я ОСЪЖДА на 

наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и на 

наказание ГЛОБА в размер на 5000/пет хиляди/ лева. 

Признава подсъдимата С.К.М. за ВИНОВНА, в това че на 

неустановена дата през месец май 2018г. в гр.София е набрала отделно 

лице – В.И.В. с цел да бъде използвана за развратни действия – 

проституция, независимо от съгласието ѝ, като деянието е извършено чрез 

обещаване на облаги, поради което и  на основание чл.159а ал.2 

т.6 вр.ал.1 от НК, вр.чл.36 и чл.55 ал.1 т.1 от НК я ОСЪЖДА на 

наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и на 

наказание ГЛОБА в размер на 5000/пет хиляди/ лева. 

  

На основание чл.23 ал.1 от НК налага на С.К.М., ЕГН: ********** 

най – тежкото от определените ѝ за трите престъпления наказания, а 

именно лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на 

което отлага условно на основание чл.66 ал.1 от НК с изпитателен срок от 

три години, към което присъединява на основание чл.23 ал.3 от НК 

наказанието глоба в размер на 5000/пет хиляди/ лева. 

  

На основание чл.59 ал.1 т.1 и т.2 от НК приспада от наложеното 

наказание лишаване от свобода за срок от една година времето, през 

което подс. С.К.М. е била задържана под стража по делото от 23.11.2018г. 

до 25.11.2018г., включително, при зачитане на един ден задържане за един 

ден лишаване от свобода и времето през което е била с мярка за 

неотклонение домашен арест от 26.11.2018г. до 12.02.2019г., включително, 

при зачитане на два дни домашен арест за един ден лишаване от свобода. 

  

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите 

Д.О.Т., Е.В.С. и С.К.М., да заплатят в полза на държавата по сметка 

на СпНС по една трета от направените в хода на съдебното производство 

разноски – по 33,33лв. всеки и по сметка на ГДБОП - МВР,  по една трета 

от направените в хода на досъдебното производство разноски -  по 

1453,75лв. всеки. 

          

          Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативния 

специализиран наказателен съд в петнадесетдневен срок от днес. 

  



  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

  

  

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 

1.                                    2.                                              

 


