
П  Р  И  С  Ъ  Д  А 
 

№ 260013 

Гр.София, 20.09.2021 г. 

В ИМЕТО НА НАРОДА 
  
АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V с., в 

публичното съдебно заседание на двадесети септември, през две хиляди и 

двадесет и първа година, в състав: 
  

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА КОСТОВА 
                                                         ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИРА РАЙЧЕВА 
                                                                              МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА 
  
при участието на секретаря Емилия Найденова и в присъствието на прокурора 

Биляна Дукова, след като разгледа докладваното от съдия Красимира 

Костова ВНОХД № 264 по описа на АСНС за 2020 г. 
  

П  Р  И  С  Ъ  Д  И: 
  
         ОТМЕНЯ на основание чл.334, т.2 вр. с чл.336, ал.1, т.2 от НПК Присъда от 

26.02.2020 г. по НОХД № 1821/2016 г. по описа на Специализирания наказателен 

съд, ХVІІ н.с. 
в частта й, с която подсъдимият Н.С.П. е признат за невинен и оправдан 

изцяло по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.321, ал.3, т.2 вр. с ал.2 

от НК,  
  
и вместо това постановява НОВА ПРИСЪДА, както следва: 

  
         ПРИЗНАВА подсъдимия Н.С.П. – роден на *** ***, живущ ***, българин, 

български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, с ЕГН ********** 

за ВИНОВЕН в това, че в периода от неустановена дата на месец януари 2010 г. до 

края на 2011 г. в гр.София се е сговорил с М. Л. Й. с ЕГН ********** да вършат в 

страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода 

повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага, а именно по 

чл.159а, ал.2, т.6 вр. с ал.1, пр.1 и пр.4, алт.1 от НК (набиране и приемане на 

отделни лица, с цел да бъдат използвани за развратни действия, чрез обещаване, 

даване и получаване на облаги), поради което и на основание чл.321, ал.6 вр. с 

чл.55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, при следните 

пробационни мерки: по чл.42а, ал.2, т.1 от НК „Задължителна регистрация по 

настоящ адрес“ за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност два пъти седмично и 

по чл.42а, ал.2, т.2 от НК „Задължителни периодични срещи с пробационен 

служител“ за срок от ЕДНА ГОДИНА, 
         като го признава за НЕВИНЕН в това, за периода от неустановена дата на 

месец януари 2010 г. до 29.05.2012 г. в гр.София да е участвал в организирана 

престъпна група – структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел 

да вършат съгласувано в страната престъпления по чл.159г, алт.2, пр.2 вр. с 

чл.159а, ал.2, т.6 вр. с ал.1, пр.1 и пр.4, алт.1 от НК, ръководена от А.К.П. и с 

участници М. Л. Й. и Ц.Т.Ц., като групата е създадена с користна цел, и 



го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение по чл.321, ал.3, т.2 

вр. с ал.2 от НК. 
         ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.С.П. да заплати 

сумата от 1 120,94 лева, съставляващи направени на досъдебното, 

първоинстанционното и въззивното производство разноски.     
  
Потвърждава присъдата в останалата й част. 
  
Присъдата подлежи на обжалване и протест пред ВКС на Република 

България в 15 – дневен срок от днес. 
  
  
  
                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
  
  
  
                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1. 
  
  
  
                                                                                  2. 

  

 


