
 

П  Р  И  С  Ъ  Д  А  

 

гр. София, 26.02.2020 г. 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  
  
СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, 17-ти състав, в открито 

заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и двадесета  година, в състав: 

  
                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ЖЕЛЕВ 

                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. М.Я. 
                                                                                      2. К.А. 

  
при участието на секретар Лиляна Петрова и прокурор Г. М., командирован 

от Апелативна специализираната прокуратура в Специализирана прокуратура и 

прокурор Г. Г. от Специализирана прокуратура като разгледа докладваното от 

съдия Желев НОХД №1821/2016 г. въз основа на закона и доказателствата по 

делото 
П Р И С Ъ Д И :  

ПРИЗНАВА В.В.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, със 

средно специално образование, не осъждан, живущ на  адрес: К.Б., пощенски 

код ***, град М., ул.“Г.“№*** и адрес ***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН  в 

това, че: 

През периода от неустановена дата през м.септември 2011 г. до 29.05.2012 

г. в гр. С. в съучастие като извършител с Н.С.П. набрал отделно лице Р.К.Т. с ЕГН 

********** с цел да бъде използвана за развратни действия независимо от 

съгласието й, като деянието е извършено чрез обещаване на облаги /П. и И. 

обещали на Т., че ще получава заплащане в пари за предоставените от нея 

сексуални услуги/ , като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по 

повдигнатото му обвинение  за престъпление по чл. 159а, ал. 2, т. 6, вр. ал. 1, 

предл. 1, алт.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК. 

ПРИЗНАВА В.В.И. /със снета по делото самоличност/ за НЕВИНОВЕН  в 

това, че: 
През периода от неустановена дата през м.септември 2011 г. до 29.05.2012 

г. в гр.  А., К. Б. приел отделно лице – Р.К.Т. 

с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от съгласието й, като д

еянието е извършено чрез обещаване на облаги /И. обещал на 

Т., че ще получава заплащане в пари за предоставените от нея сексуални услуги/, к

ато на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му 

обвинение  за престъпление по чл. 159а, ал. 2, т. 6, вр. ал. 1, пр. 4 НК. 

ПРИЗНАВА В.В.И. /със снета по делото самоличност/ за НЕВИНОВЕН  в 

това, че: 
През периода от 23.01.2012 до 29.05.2012 г. в гр.  А., K.Б. 

приел отделно лице – К.Ф.Х. с ЕГН 

********** с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от съгласи

ето й, като деянието е извършено чрез обещаване на облаги / И. обещал на Х., че щ

е получава заплащане в пари за предоставените от нея сексуални услуги/, като на 

основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение  за 

престъпление по чл. 159а, ал. 2, т. 6, вр. ал. 1, пр. 4 НК. 



 ПРИЗНАВА В.В.И. /със снета по делото самоличност/ за НЕВИНОВЕН  в 

това, че: 
На 09.03.2012 в гр.  А., K.Б. приел отделно лице – Й. С.Ц. с ЕГН 

********** с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от 

съгласието й, като деянието е извършено чрез обещаване на облаги /И. обещал на 

Ц., че ще получава заплащане в пари за предоставените от нея сексуални услуги/, 

като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му 

обвинение  за престъпление по чл. 159а, ал. 2, т. 6, вр. ал. 1, пр. 4 НК. 
ПРИЗНАВА В.В.И. /със снета по делото самоличност/ за НЕВИНОВЕН  в 

това, че: 
На 09.03.2012 в гр.  А., K.Б. приел отделно лице – Г.Е.П. с ЕГН ********** 

с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от съгласието й, като 

деянието е извършено чрез обещаване на облаги /И. обещал на П., че ще получава 

заплащане в пари за предоставените от нея сексуални услуги/, като на основание 

чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение  за престъпление 

по чл. 159а, ал. 2, т. 6, вр. ал. 1, пр. 4 НК. 
  

ПРИЗНАВА Н.С.П., роден на *** ***, българин, български гражданин, 

неженен, неосъждан, с висше образование, с адрес:*** и с настоящ адрес:***, ЕГН 

********** за НЕВИНОВЕН  в това, че: 

          За периода от неустановена дата на м.януари 2010 г. до 29.05.2012 г. в гр. 

С. 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, предл. 2, вр. чл. 159а, ал. 2, т. 6, вр. ал. 1, предл. 1 и 4, алт. 1 НК 

/набиране и приемане на отделни лица с цел да бъдат използвани за развратни 

действия чрез обещаване, даване и получаване на облаги/, за които е предвидено 

наказание "Лишаване от свобода" повече от 3 години, ръководена от А.К.П. с ЕГН 

********** и с участници М.Л.Й. с ЕГН ********** и Ц.Т.Ц. с ЕГН **********, 

като групата е създадена с користна цел И НА ОСНОВАНИЕ чл. 304 от НПК 

го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение  за престъпление по чл. 321, ал. 3, 

т.2, вр. ал.2 НК 

ПРИЗНАВА Н.С.П. /със снета по делото самоличност/ за НЕВИНОВЕН  в 

това, че: 
През периода от неустановена дата през м.септември 2011 г. до 29.05.2012 

г. в гр. С. в съучастие като извършител с В.В.И. набрал отделно лице Р.К.Т. с ЕГН 

********** 

с цел да бъде използвана за развратни действия независимо от съгласието й, като д

еянието е извършено чрез обещаване на облаги /П. 

и И. обещали на Т., че ще получава заплащане в пари за предоставените от нея секс

уални услуги/ , като на основание чл. 304 от 

НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение  за престъпление по чл. 159а

, ал. 2, т. 6, вр. ал. 1, предл. 1, алт.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК. 

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен 

специализиран наказателен съд в 15-дневен срок от датата на постановяването й. 
  
                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
              

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 
  
                                                             2. 

 


