ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН
НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

2017 година

УВОД
Настоящият отчетен период обхваща дейността на Апелативния
специализиран наказателен съд за изминалата 2017 г.

АДМИНИСТРАТИВНО - РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ
I.

КАДРОВО

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

И

ОРГАНИЗАЦИЯ

НА

РАБОТАТА
1.СЪДИИ

Щатната численост на магистратите в Апелативен специализиран
наказателен съд към 01.01.2017 г. е 11 щатни бройки, от които заети 11 по
утвърдения щат. През месец октомври 2017 г., със заповед на И.Ф.
Административен ръководител - председател на АСНС, един съдия е
изключен от Централизираната система за случайно разпределение на
делата в АСНС, поради встъпването му в длъжност „член на Съдийската
колегия на Висшия съдебен съвет“, считано от 03.10.2017 г., а други двама
съдии са включени, поради встъпването им в длъжност „съдия в
Апелативен специализиран наказателен съд“, след решение по Протокол №
40/05.10.2017 г. на Съдийската колегия на ВСС за заемане на свободната
щатна бройка и разкриването на допълнителна такава от бивши членове на
ВСС.
Така към края на 2017 г. в АСНС има четири пълни въззивни
състава, който разглеждат наказателните частни дела по производства по
чл. 64 НПК и чл. 65 НПК в открити заседания (вторник и четвъртък от
10:00 ч.), а съдебните заседания по въззивните наказателни общ характер
дела - по предварително утвърден график за календарната година.

2.
РАБОТАТА

СЪДЕБНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

И

О Р Г АНИЗАЦИЯ

2.1. С ТРУ К ТУ РА И ЧИСЛЕНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИ ЯТА.
Структурата на администрацията е в съответствие с приетия от
Висшият съдебен съвет Правилник за администрацията в съдилищата.
Числеността на администрацията към 01.01.2017 г. е 20 души.
Заети щатни бройки за съдебни служители към 01.01.2017 г. - 20
души.
Към 31.12.2017 г. числеността на администрацията в съда е 19 души,
поради напускане на служителя на длъжност „системен администратор“.
Съотношението на съдебни служители към съдии в Апелативен
специализиран наказателен съд към 01.01.2017 г. е 1 : 1,81, към 31.12.2017
г. е 1 : 1,58.
2.2. О Р Г АНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
ОБЩ А АДМИНИСТРАЦИЯ
Работата на общата администрация в своята цялост беше насочена
към подпомагане дейността на административното ръководство и работата
на съдиите.
Със заповеди е възложено изпълнението на отделни допълнителни
дейности на всички служители от общата администрация за обезпечаване
работата на съда.
При осъществяване на финансовата и счетоводната дейност на съда,
освен основните нормативни актове, се спазват стриктно указанията на
ВСС, създадените вътрешни правила на съда за постигане на
законосъобразното и целесъобразно разходване на бюджетните средства, в
рамките на утвърдената за 2017 г. бюджетна сметка.
По отношение на политики и практики по управление на човешките
ресурси, в АСНС се спазват законовите и подзаконови актове - КТ, ЗСВ,
ПАС и др.
През отчетния период служба „Връзки с обществеността“, на 17 май
2017 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт
2014 - 2020 г., организира провеждане Ден на отворените врати в АСНС.

НА

Участие взеха студенти от I-ви и III-ти курс на обучение по специалност
„Право“ на СУ „Св. Климент Охридски“ (общо 41 студента). Студените
присъстваха на заседания по две въззивни наказателни общ характер дела,
наблюдаваха процес по отлагане на дело, приключване на съдебно
следствие, даване ход на дело по същество и съдебни прения. След
приключване на заседанията, въззивните съдии от АСНС и заместникът на
Административния
ръководител
на
Апелативна
специализирана
прокуратура, отговориха на въпросите на студентите.
Във втората част на събитието съдия Красимира Райчева запозна
студентите с компетентността и дейността на АСНС и заедно с И.Ф.
Административния ръководител - председател на АСНС, Заместник на
административния ръководител - заместник на председателя и съдии,
проведоха дискусия относно създаването на съда, неговата подсъдност и
особеностите в наказателния процес при разглеждане на престъпления (в
национален и международен териториален обхват), извършени от
организирани престъпни групи.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дейността на специализираната администрация, организирана в
отделни служби, е изцяло насочена към подпомагане и осигуряване
осъществяването на основната дейност на съда - правораздаването.
Дейността на съдебните деловодители е организирана съобразно
спецификата на работа в Апелативен специализиран наказателен съд като
със заповед е определен конкретен деловодител за всеки съдебен състав.
Наред с това и предвид уеднаквяване на натовареността на
съдебните секретарите същите са разпределени към конкретен съдебен
състав за участия в съдебни заседания, съгласно изготвени ежеседмични
графици.
През 2017 г. е продължено извършването на регулярни проверки в
деловодството на съда - ежеседмично за водене на деловодството, съгласно
изискванията

на

Правилника

за

администрация

в

съдилищата,

и

ежемесечно за обмена на данни между информационната система на съда и
Единната информационна система за противодействие на престъпността
(ЕИСПП).

В изпълнение на разпоредбите на ПАС бяха проведени годишни
инвентаризации за наличността на делата в служба “Деловодство”,
проверка на регистратурата за класифицирана информация и проверка за
наличността на веществените доказателства.

II. КВАЛИФИКАЦИЯ
СЛУЖ И ТЕЛИ

НА

М АГИСТРАТИ

И

СЪ Д ЕБНИ

Поредна година отчитаме положителни резултати от въведената
организационно - информационна практика за навременно уведомяване и
записване на магистратите и съдебните служители в рамките на семинари
и обучения, организирани и провеждани от български и чуждестранни
организации.
Магистратите от АСНС последователно повишават професионалната
и личната си компетенции. През 2017 г. те са взели активно участие в
разработените обучителни програми, обученията и семинарите по проекти
на ОПАК и Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО),
организирани и провеждани от Националния институт на правосъдието,
Френската школа на магистратите, Върховния касационен съд на
Република България, фондация Ханс Зайдел и Фондация РискМонитор неправителствен институт за публични политики. Магистратите са
задълбочили познанията си в сферата на наказателното и европейското
право и правата на човека, съдебната практика на ЕСПЧ в ежедневната
практика на националните съдилища в наказателното производство,
международното правно сътрудничество по наказателни дела, езиковото
обучение в областта на съдебното сътрудничество, тероризъм и основни
права - борбата с агресивната радикализация и защитата на основните
свободи и противодействие на нарастващите заплахи от международен
тероризъм, борбата с организираната престъпност, актуалните въпроси и
промени в НПК и Борбата с корупцията и организираната престъпност
след промените в НПК от ноември 2017 г.

III.
ДВИЖ ЕНИЕ
НА
ДЕЛАТА
СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

В

АПЕЛАТИВНЕН

Към 31.12.2016 г. са останали нерешени 21 въззивни наказателни
общ характер дела и 9 въззивни частни наказателни дела.
За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. са постъпили общо 415
дела, от които 31 въззивни общ характер дела, 384 въззивни частни дела и
са проведени 408 заседания.
От разгледаните 52 въззивни общ характер дела през отчетния
период, 26 са решени с акт по същество към края на периода. Обжалвани
по касационен ред са 20 дела. От върнатите през отчетния период, след
касационно обжалване въззивни наказателни дела 18 са потвърдени; 2 отменени частично, с връщане на делото за допуснати съществени
процесуални нарушения и/или нарушения на материалния закон; 1 изменено в наказателната част по отношение на наказанието.
При анализ на тези показатели от създаването на АСНС до
31.12.2017 г. се наблюдава тенденция на преобладаващ брой потвърдени
от Върховен касационен съд решения по въззивни наказателни дела - за
2012 г. - 50 % от върнатите след касационно обжалване дела са с
потвърдени решения, за 2013 г. са 83,3 %, а 2014 г. - 74 %, за 2015 г. - 78,57
%, 2016 г. - 55,55 % и 2017 г. - 85,71 %
Десет производства образувани по частни жалби и протести са
останали нерешени към 31.12.2017 г..
През 2017 г. съдиите от АСНС са свършили 92 % от възложените
дела. Налице е сравнително устойчива тенденция за запазване на големия
брой свършени дела от съдиите в АСНС.

Процента свършени дела,

спрямо общо разгледаните през годините е за 2016 г. - 95 %, 2015 г. - 91,9
% , през 2014 г. - 92 %, през 2013 г. - 95,66 %, а през 2012 г. - 97,45 %.
Останали несвършени към края на периода - 31.12.2017 г. са едва 8 %
от общо разгледаните в съда дела.

Прави впечатление запазващият се относително голям брой на
частните производства образувани по жалби и протести срещу мерки за
неотклонение в досъдебното производство, което се дължи на повечето
обвиняеми лица по едно досъдебно производство от обичайните такива по
делата разглеждани в други съдилища.
От постъпилите въззивни общ характер дела само 5 дела са с един
подсъдим, 8 дела са с двама подсъдими, а 15 дела - с 4 и повече подсъдими.
Спрямо средната натовареност за наказателните отделения в
апелативните съдилища, действително АСНС е с натовареност под
средната, а именно - 3,09 - спрямо възложените дела и 2,84 - спрямо
решените.
При преглед на данните за всички постъпили наказателни дела и
броя висящи наказателни дела в началото на периода в апелативните
съдилища се установява, че АСНС има най-малък брой висящи дела от
предходни години, а броят на постъпилите дела е сравним с този в
останалите съдилища.
Действителната натовареност на съдиите от АСНС изчислена
спрямо възложените дела е 3,30, а спрямо решените 3,03.
Отново акцентираме, че механично съпоставяне на натовареността
на съдиите в АСНС с тази на останалите апелативни райони в страната, е
неудачно тъй като АСНС разглежда само и единствено наказателните дела,
които са за престъпления посочени в чл. 411а НПК.
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1 Даниела Росенова Иванова

35

3

0

32

0

0

32

2

0

30

0

0

32

2

30

31

1

30

3

0

2

0

0

2 Петя Николаева Полева ■ Рушанова

34

4

0

30

0

0
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3

0

30

0

0
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3

30

31

1

30
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3 Румяна Господинова Илиева
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1 Красимира ХристоваРайчева
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7 Венелин Бориславов Иванов
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8 Дим чо Димитров Георгиев
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9 Даниела Бориславова Врачева
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10 Веселина Петкова Вълева
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0
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4

0

33

0

0

37

4
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11 Емилия Василева Петкова
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0

12 Галя Иванова Георгиева
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13 М агдалена Атанасова Лазарова - Колева

11

0

9

0

0

9

1

0

8

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

8

9
0

1

1

8

2
0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Справка за разгледаните дела по съдии и по видове

общо свършени дела

общо дела за разглеждане

2, т. 5 и ал. 3,
Съдия

т. 3, чл. 214,
ал. 2, т 1 и 2
НК

Щаниела Бориславова Врачева

ЧНД по молба
за определяне
на общото

съдебен контрол
чл. 321,321а НК

наказание

върху мерките за
процесуална

223 НПК, ЧНЩ по

Престъпления
против Република
България (чл.95108) (чл.109-110),

принуда, ЧНД по

Тероризъм - чл.
108а НК

зинх

делегация на

чл. 278а, ал. 3,

чл. 142, ал. 2. т. 6 и 8;

чл. 354а, ал. 2, т 1, чл.

български и

чл. 116, ал. 1, 1.

предложение трето, чл. 142а, ал. 2; чл. 143, 3546, ал. 2 - 4 , чл.

чуждестранни

10 НК

чл. 280, ал. 2, т. 5

ал. 2: чл. 143а, ал. 3:

354в, ал. 2 - 4 , чл.

НК

чл. 144. ал. 3 НК

3566 НК

съдилища по
наказателни дела,

Всички групи

ЗСРС

5.51

32,59

7,39

49,49

Драгомир Асенов Кояджиков

2.72

22.27

5,67

30,66

Галя Иванова Георгиева

0,30

8,53

2,10

4,56

45,91

8,07

|Петя Николаева Колева

3,42

33,14

6,62

Веселина Петкова Вълева

4,59

42,28

6,73

Красимира Христова Райчева

4,00

ЧНД по чл. 222. чл.

Глава I

4,80

0.40

11,33

4,35

67,69

5,94

49,12

2,04

55,74

Димчо Димитров Георгиев

4,80

4,23

17,77

7,92

34,72

Красимира Пенева Костова

1,00

6,04

31,80

7,85

46,69

Венелин Бориславов Иванов

6,15

27,46

8,07

41,68

Емилия Василева Петкова

4,97

26,66

7,50

Щаниела Росенова Иванова

3,15

26,31

6,15

|Магдалена Атанасова Лазарова

0.94

4,55

1,90

7,39

5,07

31,03

8,20

48,60

Румяна Господинова Илиева

4,30

6,84
5,19

0,17

Забележа: Спраакаш отразява натовареността на вееш о т съдиите само по разгледаните от него депа през 2017 г и не включва допълнителните дейности

45,97
40,97

Справка за натовареността на съдиите от АСНС по групи дела

чл. 213а, ал.

ЧНД във връзка със

ДЕЛА, ПОДЛЕЖАЩ И НА НАБЛЮ ДЕНИЕ ОТ СТРАНА НА
ЕВРО П ЕЙ СКА ТА КОМ ИСИЯ
В изпълнение на Решение на Министерски съвет № 139 от 23.02.2017
г., с което е одобрен План за действие за 2017 г. по препоръките от Доклада
на Европейската комисия от 25.01.2017 г. в рамките на Механизма за
сътрудничество и оценка, и с оглед мерки 20, 21, 22, 41, 42 и 43 от Плана и
на основание чл. 114, ал. 1, т. 2 и т. 16 от ЗСВ, Върховният касационен съд
на Република България одобри „Единен каталог на корупционните
престъпления“. Каталогът включва два типа дела „Същински
корупционни престъпления“ и ,Дрестъпления на длъжностни лица с
вероятен корупционен мотив“.
От месец март 2017 г. Апелативен специализиран наказателен съд
изпраща ежемесечни справки до ВКС с информация за предстоящо
разглеждане на делата, (свързани с корупционни престъпления, както и на
тези, свързани с организирана престъпност), данни за лицата, срещу които
се води наказателното производство, тяхното качество, правната
квалификация на деянието и крайния резултат. Към края на 2017 г. в АСНС
от групата дела свързани с организирана престъпност, където под
наблюдение са попаднали общо 44 дела, с влязъл в сила съдебен акт са 4,
чиито съдебни актове са потвърдени от ВКС.
Висящи към 31.12.2017 г.
№
по
ред
1

Дело, докладчик
страни,предмет

Резултат

внохд № 156/2016 г., докл. Венелин Иванов, с Делото
е
подсъдими Виктор Боцев, Красимир Кръстев, Николай спряно
на
Симеонов, Цветомир Иванов, Катерина Янева, 21.02.2018 г.
Николай Ников, Георги Димитров, образувано по
жалби и протест.
С присъдата по нохд № 126/2014 г. на СНС
подсъдимите са признати за виновни, както следва:
- Виктор Боцев - за извършено престъпление по чл.
321, ал. 3, т. 1, вр. ал. 1 от НК (групата е създадена
извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал.
1 от НК), за което му е наложено наказание девет

години "лишаване от свобода" при първоначален строг
режим в затвор от закрит тип.
- Николай Симеонов - за извършено престъпление по
чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е създадена
извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал.
1 от НК); по чл. 354а, ал. 2, т. 1, пр. 2, вр. ал. 1, вр. чл.
26, ал. 1 от НК, за които му е определено едно общо
най-тежко наказание - седем години "лишаване от
свобода", което да се изтърпи при първоначален общ
режим в затворническо общежитие от открит тип, към
общото наказание е присъединено и наказанието
„глоба“ в размер на четиридесет хиляди лева;
- Цветомир Иванов - за извършено престъпление по
чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е създадена
извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал.
1 от НК); по чл. 354а, ал. 2, т. 1, пр. 2 и т. 1, вр. ал. 1,
вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК, за които му е
определено едно общо най-тежко наказание - осем
години "лишаване от свобода", което да се изтърпи
при първоначален строг режим в затвор от закрит тип;
към общото наказание е присъединено и наказанието
„глоба“ в размер на четиридесет хиляди лева;
- Катерина Янева - за извършено престъпление по чл.
321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е създадена
извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал.
1 от НК); по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 от НК, за които й е
определено едно общо най-тежко наказание - шест
години "лишаване от свобода" при първоначален общ
режим в затворническо общежитие от открит тип; към
общото наказание е присъединено и наказанието
„глоба“ в размер на четиридесет хиляди лева.
- Георги Димитров - за извършено престъпление по
чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е създадена
извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал.
1 от НК), за което му е наложено наказание пет години
"лишаване от свобода" при първоначален общ режим в
затворническо общежитие от открит тип.
Красимир Кръстев е оправдан по повдигнатото
обвинение за извършено престъпление по чл. 321, ал.

3, т. 1, вр. ал. 1 от НК (групата е създадена извършване
на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал. 1 от НК).
Николай Ников е оправдан по повдигнатото
обвинение за извършено престъпление по чл. 321, ал.
3, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е създадена извършване
на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал. 1 от НК), по
чл. 354а, ал. 1, изр. 1, пр. 5, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.
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внохд № 292/2016 г., докл. Румяна Илиева, с
подсъдими Диян Гайтанов, Васил Илиев, Велислав
Евгениев, образувано по жалби.
С присъдата по нохд № 1411/2014 г. на СНС
подсъдимите са признати за виновни, както следва:
- Диян Г айтанов - за извършено престъпление по чл.
321, ал. 1, вр. чл. 93, т. 20 от НК (групата е създадена
да върши престъпления по чл. 159а от НК - набиране
на лица за извършване на платени секс услуги), за
което му е наложено наказание три години "лишаване
от свобода" при първоначален строг режим в затвор
или затворническо общежитие от закрит тип;
- Васил Илиев - за извършено престъпление по чл.
159а, ал. 1, пр. 1 (ред. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) от НК, за
което му е наложено наказание една година и шест
месеца "лишаване от свобода", отложено на основание
чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три години, както и
наказание „глоба“ в размер на две хиляди лева, като го
оправдава за повдигнатото му обвинение за
извършено престъпление по чл. 159в, пр. 2 (ред. - ДВ,
бр. 92 от 2002 г.) от НК.
- Велислав Евгениев - за извършено престъпление по
чл. 159а, ал. 1, пр. 1 (ред. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) от
НК, за което му е наложено наказание една година и
седем
месеца
"лишаване
от
свобода"
при
първоначален строг режим в затвор или затворническо
общежитие от закрит тип, както и наказание „глоба“ в
размер на две хиляди лева, като го оправдава за
повдигнатото
му
обвинение
за
извършено
престъпление по чл. 159в, пр. 2 (ред. - ДВ, бр. 92 от
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2002 г.) от НК.
внохд № 42/2017 г., докл. Румяна Илиева, с
подсъдими Стоян Илиев, Петър Михайлов, Георги
Бодуров, Петър Костадинов, Марин Енджов, Иво
Даскалов, Георги Георгиев, Илия Сотиров, Наско
Ставрев, Илия Пърличков, Здравко Тодоров, Иван
Араланов, образувано по протест.

Обявено за
решаване на
13.11.2017 г.

С
Определение
от 01.02.2018
С присъдата по нохд № 857/2014 г. на СНС съдът е г.
е
признал подсъдимите за невиновни и ги оправдава по възобновено
съдебното
повдигнатите им обвинения, както следва:
- Стоян Илиев - по обвинението за престъпление по следствие.
чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 1, пр. 2 от НК; по чл.
302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт.
2, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;
- Петър Михайлов - по обвинението за престъпление
по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по
чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2,
алт. 2, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;
- Г еорги Бодуров - по обвинението за престъпление по
чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл.
302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт.
2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;
- Петър Костадинов - по обвинението за престъпление
по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по
чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2,
алт. 2 от НК;
- Марин Енджов - по обвинението за престъпление по
чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл.
302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт.
2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;
- Иво Даскалов - по обвинението за престъпление по
чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл.
302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт.
2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;
- Георги Георгиев - по обвинението за престъпление
по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по
чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2,
алт. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;

- Илия Сотиров - по обвинението за престъпление по
чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл.
302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт.
2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;
- Наско Ставрев - по обвинението за престъпление по
чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2,
алт. 2 от НК;
- Илия Пърличков - по обвинението за престъпление
по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр.
2, алт. 2 от НК;
-Здравко Тодоров - по обвинението за престъпление
по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр.
2, алт. 2 от НК;
- Иван Араланов - по обвинението за престъпление по
чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2,
алт. 2 от НК.
внохд № 332/2016 г., докл. Красимира Райчева, с Обявено за
подсъдими Хакан Варлък, Светослав Живков, Асен решаване на
Бонев, Асен Лолов, образувано по жалба и протест.
25.10.2017 г.
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С присъдата по нохд № 452/2014 г. на СНС съдът
признава:
- Хакан Варлък за виновен за извършено престъпление
по чл. 242, ал. 1, б. „д“, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК;
по чл. 234, ал. 2, т. 3, вр. ал. 1, пр. 2 от НК, за които му
е определено едно общо най-тежко наказание - три
години "лишаване от свобода", отложено на основание
чл. 66, ал. 1 от НК за срок от пет години; към общото
наказание са присъединени наказанието „лишаване от
правото да упражнява търговска дейност с акцизни
стоки“ за срок от три години и наказанието „глоба“ в
размер на двадесет хиляди лева;
Признава Хакан Варлък за невиновен по чл. 242, ал. 1,
б. ,,ж“ от НК; по чл. 234, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1, пр. 2 от
НК; по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК, и го
оправдава по тези обвинения;
- Светослав Живков за виновен за извършено
престъпление по чл. 234, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, пр.

2, вр. чл. 20, ал. 4, вр. чл. 28, ал. 1 от НК, за което му е
наложено наказание три месеца "лишаване от
свобода" при първоначален строг режим в затвор и
наказание „лишаване от право да упражнява търговска
дейност с акцизни стоки“ за срок от три години.
Признава Светослав Живков за невиновен по
повдигнатите му обвинения за престъпление по чл.
234, ал. 2, т. 2 от НК; по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2, вр.
ал. 2 от НК, и го оправдава по тези обвинения.
- Асен Бонев за виновен за извършено престъпление
по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 234,
ал. 2, т. 3, вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, за
които му е наложено едно общо най-тежко наказание
- три години "лишаване от свобода", отложено на
основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от пет години;
към така определеното общо най-тежко наказание е
присъединено наказанието „лишаване от право да
упражнява търговска дейност с акцизни стоки“ за срок
от три години. Това общо наказание е групирано с
наказанието, наложено по нохд № 6381/2008 г. на
СРС, като му е определено най-тежкото от
наказанията, а именно три години "лишаване от
свобода", отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за
срок от пет години, към което е присъединено и
наказанието „лишаване от право да упражнява
търговска дейност с акцизни стоки“ за срок от три
години.
- Асен Лолов за виновен за извършено престъпление
по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 234,
ал. 2, т. 3, вр. ал. 1, пр. 2 от НК, вр. чл. 20, ал. 4 от НК,
за които му е определено едно общо най-тежко
наказание - три години "лишаване от свобода",
отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от
пет години; към общото наказание е присъединено и
наказанието „лишаване от право да упражнява
търговска дейност с акцизни стоки“ за срок от три
години.
Асен Лолов е оправдан по повдигнатото му обвинение
за престъпление по чл. 234, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК.
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внохд № 43/2017 г., докл. Красимира Костова, с
подсъдими Стефан Бонев, Ивайло Стойнов, Милен
Алексиев, Стефан Гевгелийски, Тихомир Георгиев,
Александър
Кукурин,
Андрей
Начев,
Сокол
Димитров, Иво Дионисиев, Георги Гълъбов, Томи
Томов, Теодор Велков, Анатолий Янакиев, образувано
по жалба и протест.
С присъдата по нохд № 1306/2013 г. на СНС съдът
признава:
- Стефан Бонев - за виновен за извършено
престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 1
вр. ал. 1 пр. 2 НК (групата е създадена за извършване
на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК), за
което му е наложено наказание седем години
"лишаване от свобода" при първоначален строг режим
в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
Стефан Бонев е оправдан по повдигнатото му
обвинение за престъпление по чл. 321 ал. 1 пр. 1 НК.
- Ивайло Стойнов - за виновен за извършено
престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2
вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на
престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК), за което
му е наложено наказание пет години "лишаване от
свобода" при първоначален строг режим в затвор или
затворническо общежитие от закрит тип.
- Милен Алексиев - за виновен за извършено
престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2
вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на
престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК), за което
му е наложено наказание пет години "лишаване от
свобода" при първоначален строг режим в затвор или
затворническо общежитие от закрит тип.
- Стефан Гевгелийски - за виновен за извършено
престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2
вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на
престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК), за което
му е наложено наказание пет години "лишаване от
свобода" при първоначален строг режим в затвор или

затворническо общежитие от закрит тип.
- Тихомир Георгиев - за виновен за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2
вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на
престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 199
ал. 1 т. 3 пр. 2 и т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 вр. чл.
20 ал. 2 НК; чл. 131 ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 130 ал. 1 вр.
чл. 20 ал. 2 НК; чл. 199 ал. 1 т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1
пр. 1 и пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 143 ал 1 вр. чл. 20
ал. 2 НК, за които му е определено едно общо найтежко наказание - седем години "лишаване от
свобода". На осн. чл. 24 НК така определеното общо
най-тежко наказание е увеличено с три години
лишаване от свобода. Така определеното увеличено
общо най-тежко наказание да се изтърпи при
първоначален строг режим в затвор или затворническо
общежитие от закрит тип.
- Александър Кукурин - за виновен за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2
вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на
престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 131
ал. 1 т.8 пр.2 вр. чл. 129 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4
НК; чл. 131 ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 130 ал. 1 вр. чл. 20
ал. 2 НК; чл. 199 ал. 1 т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 и
пр. 2 вр. чл. 20 ал. 4 НК; чл. 143 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4
НК, за които му е определено едно общо най-тежко
наказание - три години "лишаване от свобода",
отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от
пет години.
- Андрей Начев - за виновен за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2
вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на
престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 131
ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 130 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 НК; чл.
199 ал. 1 т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 и пр. 2 вр. чл.
20 ал. 2 НК; чл. 143 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 354а
ал. 3 т. 1 НК; чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1
НК; чл. 339 ал. 1 НК, за които му е определено едно
общо най-тежко наказание - пет години "лишаване от

свобода", към което е присъединено наказанието
„глоба“ в размер на двадесет хиляди лева.
Андрей Начев е оправдан по едно от повдигнатите му
обвинения за престъпление по чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1
пр. 2 вр. ал. 1 НК.
- Сокол Димитров - за виновен за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2
вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на
престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 131
ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 129 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2
НК; чл. 199 ал. 1 т. 3 пр. 2 и т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1
пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 131 ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл.
130 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 НК; чл.199 ал. 1 т. 5 пр. 2 вр.
чл. 198 ал. 1 пр. 1 и пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 143 ал.
1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 213а ал. 2 т. 5 вр. ал. 1 НК, за
които му е определено едно общо най-тежко
наказание - шест години "лишаване от свобода". На
осн. чл. 24 НК така определеното общо най-тежко
наказание е увеличено с три години лишаване от
свобода. Така определеното увеличено общо найтежко наказание да се изтърпи при първоначален
строг режим в затвор или затворническо общежитие
от закрит тип. Към общото най-тежко наказание се
присъединява наказанието „глоба“ в размер на три
хиляди лева.
- Иво Дионисиев - за невиновен за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2
вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на
престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 354а
ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 3 НК и го
оправдава по повдигнатите му обвинения.
- Георги Гълъбов - за невиновен за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2
вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на
престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 354а
ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и го
оправдава по повдигнатите му обвинения.
- Томи Томов - за невиновен за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2
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вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на
престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 354а
ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 НК и го оправдава по
повдигнатите му обвинения.
- Теодор Велков - за виновен за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2
вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на
престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 354а
ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 26
ал 1 НК, за които му е определено едно общо найтежко наказание - шест години "лишаване от
свобода", което следва да се изтърпи при
първоначален строг режим в затвор или затворническо
общежитие от закрит тип. Към общото най-тежко
наказание е присъединено наказанието „глоба“ в
размер на двадесет хиляди лева.
- Анатолий Янакиев - за виновен за извършено
престъпление по чл. 354а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2
НК, за което му е наложено наказание две години
"лишаване от свобода", като изпълнението е отложено
на ос. чл. 66 ал. 1 НК за срок от четири години. Към
наказанието е присъединено наказанието „глоба“ в
размер на пет хиляди лева.
Анатолий Янакиев е оправдан по повдигнатото му
обвинение за престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2
и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за
извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2
от НК).
внохд № 122/2017 г., докл. Венелин Иванов, с Постановена
подсъдими Иван Капаров - старши експерт в присъда на
„Агенция Митници“, Веслав Василев и Николай 14.02.2018 г.
Стоев, образувано по жалби.
С присъдата по нохд № 1495/2016 г. на СНС съдът
признава:
- Иван Капаров - за виновен за извършени
престъпления по чл. 282 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 20
ал. 2 НК, за които му е определено наказание три
години "лишаване от свобода", което да бъде

изтърпяно
при първоначален
общ режим в
затворническо общежитие от открит тип, както и
„лишаване от право да заема длъжност в държавен
орган или държавно учреждение“ за срок от пет
години.
Иван Капаров е оправдан по повдигнатото му
обвинение за престъпление по чл. 321 ал. 6 от НК.
- Веслав Василев - за виновен за извършени
престъпления по чл. 282 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 20
ал.
2
НК,
за
които
му
е
определено
наказание"лишаване от свобода" за срок от две години
и шест месеца, което да бъде изтърпяно при
първоначален общ режим в затворническо общежитие
от открит тип, както и „лишаване от право да заема
длъжност
в
държавен
орган
или държавно
учреждение“ за срок от четири години и шест месеца.
Веслав Василев е оправдан по повдигнатото му
обвинение за престъпление по чл. 321 ал. 6 от НК.
Николай Стоев е оправдан по повдигнатите му
обвинения за престъпления по чл. 321 ал. 6 от НК и чл.
282 ал. 1. Вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 3 от НК.
внохд № 143/2017 г. - докл. Красимира Райчева, с
подсъдими Радослав Петров, Кирил Рашков, Симеон
Илиев и Михаил Дерменджиев, образувано по
въззивни жалби и протест.
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С присъда по нохд № 1409/2015 г. на СНС съдът
признава:
- Радослав Петров - за виновен за извършено
престъпление по чл. 354а ал. 2 т. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 29
ал. 1 б.“а“ вр. чл. 26 ал. 1 НК, за което му е определено
наказание „лишаване от свобода“ за срок от седем
години, което да се изтърпи при първоначален строг
режим в затвор и „глоба“ в размер на петдесет хиляди
лева.
Подсъдимият Петров е признат за невиновен и
оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 6
НК
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- Кирил Рашков - за виновен за извършено
престъпление по чл. 354 ал. 1 НК, за което му е
определено наказание „лишаване от свобода“ за срок
от една година; за извършено престъпление по чл. 278
ал. 6 предл. 2 алт. 2 НК, за което му е определено
наказание „лишаване от свобода“ за срок от две
години и глоба в размер на десет хиляди лева. На
подсъдимия е определено едно общо най-тежко
наказание - две години "лишаване от свобода", което
следва да изтърпи при първоначален строг режим в
затвор. Към това наказание е присъединено
наказанието „глоба“ в размер на десет хиляди лева.
Подсъдимият Рашков е признат за невиновен и
оправдан за извършени престъпления по чл. 242 ал. 1
б. „г“ НК и чл. 321 ал. 6 НК.
- Михаил Дерменджиев - за виновен за извършено
престъпление по чл. 354а ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК, за
което му е определено наказание „лишаване от
свобода“ за срок от две години и „глоба“ в размер на
пет хиляди лева; за извършено престъпление по чл.
339 ал. 1 от НК, за което му е определено наказание
„лишаване от свобода“ за срок от една година. На
подсъдимия е определено едно общо най-тежко
наказание - две години "лишаване от свобода", като на
осн. чл. 66 изпълнението на така определеното
наказание е отложено за срок от четири години. Към
това наказание е присъединено наказанието „глоба“ в
размер на пет хиляди лева.
Симеон Илиев - за виновен за извършено
престъпление по чл. 278 ал. 6 НК, за което му е
определено наказание „лишаване от свобода“ за срок
от една година, като на осн. чл. 66 НК отлага отлага
изпълнението на наказанието за срок от три години.
внохд № 154/2017 г. - докл. Даниела Врачева, с Обявено за
подсъдими Зоя Чанова, Димитър Илиев и Ива решаване на
04.10.2017 г.
Добрева, образувано по протест
С присъда по нохд № 180/2015 г. на СНС съдът Решение №
26/02.02.2018
признава:

Зоя Чанова - за виновна за извършено г.
престъпление по чл. 255 ал. 3 вр. ал. 1 т. 2 пр. 1 т. 6 т.
7 вр. чл. 26 ал. 1 НК, за което му е определено
наказание „лишаване от свобода“ за срок от две
години и девет месеца, отложено на осн. чл. 66 НК за
срок от пет години.
Подсъдимата Чанова е
призната за невиновна и
оправдана за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3
т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 93 т. 20 НК.
Димитър Илиев - за невиновен и оправдан за
извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2
вр. чл. 93 т. 20 НК.
Ива Добрева - за невиновна и оправдана за
извършени престъпления по чл. 231 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2
вр. чл. 93 т. 20 НК и чл. 255 ал. 3 вр. ал. 1 т. 2, т. 6, т. 7
вр. чл. 20 ал. 4 вр. чл. 26 ал. 1 НК
внохд № 183/2017 г. - докл. Красимира Костова, с Обявено за
подсъдими Петя Бадева, Г алин Бенчев, Стамен Митев, решаване на
Пенка Митева, Стамен Стаменов и Петко Бенчев, 06.11.2017 г.
образувано по въззивни жалби
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С присъда по нохд № 1668/2015 г. на СНС съдът
признава:
Галин Стаменов - за виновен за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК,
чл. 159г, пр. 2 вр. чл. 159б, ал. 2 вр. ал. 1 пр. 1 и 2 вр.
чл. 159а ал. 2 т. 6 пр. 1 вр. ал. 1 НК, 159г пр. 2 вр. чл.
159б ал. 2 вр. ал. 1 пр. 1 и 2 вр. чл. 159а ал. 2 т. 6 пр. 1
вр. ал. 1 НК, чл. 159г, пр. 2 вр. чл. 159а ал. 2 т. 6 пр. 1
вр. ал. 1 пр. 1 НК, чл. 159г пр. 2 вр. чл. 159а ал. 2 т. 6
пр. 1 вр. ал. 1 пр. 1 НК, чл. 159г пр. 2 вр. чл. 159а ал. 1
пр. 4 НК, чл. 159г пр. 2 вр. чл. 159а ал. 2 т. 6 пр. 1 вр.
ал. 1 пр. 1 НК за които му е определено едно общо
най-тежко наказание - осем години лишаване от
свобода, което да се изтърпи в затвор при
първоначален строг режим. Присъединява към така
определеното
общо
най-тежко
наказание
и
наказанието „глоба“ в размер на четиридесет хиляди

лева.
- Петко Бенчев - за виновен за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК,
чл. 159г пр. 2 вр. чл. 159б ал. 2вр. ал. 1 пр. 1 и 2 вр. чл.
159а ал. 2 т. 6 пр. 1 вр. ал. 1 НК, за които му е
определено едно общо най-тежко наказание -седем
години "лишаване от свобода", което да се изтърпи в
затвор при първоначален строг режим. Присъединява
към така определеното общо най-тежко наказание и
наказанието „глоба“ в размер на четиридесет хиляди
лева.
- Стамен Стаменов - за виновен за извършено
престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК, за
което му е наложено наказание - пет години
"лишаване от свобода", което да се изтърпи в затвор
при първоначален строг режим.
- Пенка Митова - за виновна за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК,
чл. 234 ал. 1 НК, за които й е определено едно общо
най-тежко наказание - четири години "лишаване от
свобода", което да се изтърпи в затворнически
общежитие от открит тип при първоначален общ
режим. Присъединява към така определеното общо
най-тежко наказание и наказанието „глоба“ в размер
на шест хиляди лева.
- Петя Бадева - за виновна за извършено престъпление
по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което й е
наложено наказание - четири години "лишаване от
свобода", което да се изтърпи в затворническо
общежитие от открит тип при първоначален общ
режим.
- Стамен Митев - за виновен за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК,
чл. 159г пр. 2 вр. чл. 159б ал. 2 вр. ал. 1 и 2 вр. чл. 159а
ал. 2 т. 6 пр. 1 вр. ал. 1 НК, за които му е определено
едно общо най-тежко наказание - пет години
"лишаване от свобода", което да се изтърпи в
затворническо общежитие от открит тип при
първоначален общ режим. Присъединява към така

определеното
общо
най-тежко
наказание
и
наказанието „глоба“ в размер на двадесет хиляди лева.
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внохд № 210/2017 г. - докл. Румяна Илиева, с
подсъдими Златко Иванов, Иван Иванов, Марияна
Иванова, Николинка Младенова, Симеон Иванов,
Елисавета Г оранова, Г ина Иванова, Даринка Русенова
и Златко Стоянов, образувано по въззивни жалби и
протест
С Присъда № 33 от 15.11.2016 г. по нохд № 1134/2014
г. на СНС съдът признава:
Даринка Русенова - за виновна за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал.
1 НК и чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 НК, за
които й е определено едно общо най-тежко наказание
- една година "лишаване от свобода", изтърпяването
което е отложено за срок от три години. Към така
определеното
общо
най-тежко
наказание
е
присъединено и наказанието „глоба“ в размер на десет
хиляди лева
Иван Иванов - за виновен за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал.
1 НК и чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 НК, за
които му е определено едно общо най-тежко
наказание - две години "лишаване от свобода",
изтърпяването което е отложено за срок от пет години.
Към така определеното общо най-тежко наказание е
присъединено и наказанието „глоба“ в размер на десет
хиляди лева
Николинка Младенова - за виновна за
извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр.
ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 1 пр. 1 НК,
за които й е определено едно общо най-тежко
наказание - две години "лишаване от свобода",
изтърпяването което е отложено за срок от четири
години. Към така определеното общо най-тежко
наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в
размер на десет хиляди лева

Симеон Иванов - за виновен за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал.
1 НК, чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 1 пр. 1 НК и чл. 339 ал. 1
НК, за които му е определено едно общо най-тежко
наказание - три години "лишаване от свобода",
изтърпяването което е отложено за срок от пет години.
Към така определеното общо най-тежко наказание е
присъединено и наказанието „глоба“ в размер на
петнадесет хиляди лева
Гина Иванова - за виновна за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал.
1 НК, чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 НК и чл.
253 ал. 3 т.2 вр. ал. 2 пр. 2 и 5 вр. ал. 1 НК, за които й е
определено едно общо най-тежко наказание - една
година "лишаване от свобода", изтърпяването което е
отложено за срок от три години
Златко Иванов - за виновен за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал.
1 НК за което му е наложено наказание - две години
"лишаване от свобода", изтърпяването което е
отложено за срок от пет години
Подсъдимият Златко Иванов е признат за невинен и
оправдан за извършено престъпление по чл. 253 ал. 3
т. 2 вр. ал. 1 пр. 1 НК
Марияна Иванова - за виновна за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал.
1 НК, чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 НК и чл.
253 ал. 3 т.2 вр. ал. 1 пр. 1 НК, за които й е определено
едно общо най-тежко наказание - една година
"лишаване от свобода", изтърпяването което е
отложено за срок от три години. Към така
определеното
общо
най-тежко
наказание
е
присъединено и наказанието „глоба“ в размер на пет
хиляди лева.
Подсъдимата Марияна Иванова е призната за
невиновна и оправдана за извършено престъпление по
чл. 253 ал. 2 пр. 2 и 5 вр. ал. 1 НК
Елисавета Горанова - за виновна за извършени
престъпления по чл. 253 ал. 1 пр. 1 НК, за което й е

наложено наказание - три месеца "лишаване от
свобода", изтърпяването което е отложено за срок от
две години
- Златко Стоянов - за невинен и оправдан за
извършено престъпление по чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2
пр. 2 и 5 вр. ал. 1 НК
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внохд № 267/2017 г. - докл. Даниела Врачева, с Обявено за
подсъдими Армен Артюнов, Георгиос Еминидис, решаване на
Вартан Паниан и Георгиос Лазаридис, образувано по 18.12.2017 г.
въззивни жалби
Решение №
С Присъда № 14 от 17.05.2017 г. по нохд № 3513/2016 35/20.03.2018
г.
г. на СНС съдът признава:
Армен Артюнов - за виновен за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК, чл. 243
ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл.
28 ал. 1 НК за които му е определено едно общо найтежко наказание - седем години "лишаване от
свобода", което да се изтърпи при първоначален
„строг“ режим в затвор. Към наказанието „лишаване
от свобода“ е присъединено наказанието „лишаване от
право да упражнява търговска дейност“ за срок от три
години.
Георгиос Еминидис - за виновен за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК,
чл. 243 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 пр. 2 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал. 1
НК за които му е определено едно общо най-тежко
наказание - две години "лишаване от свобода",
изтърпяването на което е отложено за срок от четири
години.
Вартан Паниан - за виновен за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК,
чл. 243 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 пр. 2 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал. 1
НК за които му е определено едно общо най-тежко
наказание - две години "лишаване от свобода",
изтърпяването на което е отложено за срок от четири
години.
Г еоргиос Лазаридис - за виновен за извършени

престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК,
чл. 243 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 пр. 2 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал. 1
НК за които му е определено едно общо най-тежко
наказание - една година "лишаване от свобода",
изтърпяването на което е отложено за срок от три
години.
внохд № 277/2017 г. - докл. Венелин Иванов, с
подсъдими Николай Чукашки, Кирил Симеонов,
Николай Николов, Чавдар Омайски и Иван Таков,
образувано по въззивни жалби
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С Присъда от 16.05.2017 г. по нохд № 1126/2016 г. на
СНС съдът признава:
Николай Чукашки - за невиновен и го
оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3
пр. 2 т. 1 вр. ал. 1 пр. 2 НК, чл. 215 ал. 2 т. 1 вр. чл. 215
ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК.
Кирил Симеонов - за невиновен и го оправдава
за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2
вр. ал. 2 НК, чл. 354а ал. 3 т. 1 НК, чл. 215 ал. 2 т. 1 и
т. 4 вр. чл. 215 ал. 1 вр. чл. 28 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК.
Николай Николов - за виновен за извършено
престъпление по чл. 339 ал. 1 НК, за което му е
наложено наказание - три години "лишаване от
свобода", изтърпяването което е отложено за срок от
три години.
Николай Николов е признат за невиновен и оправдан
за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2
вр. ал. 2 НК.
Чавдар Омайски - за виновен за извършено
престъпление по чл. 215 ал. 1 НК, за което му е
наложено наказание - пет години "лишаване от
свобода", което следва да бъде изтърпяно при
първоначален „строг“ режим в затвор.
Чавдар Омайски е признат за невиновен и оправдан за
извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр.
ал. 2 НК и чл. 195 ал. 1 т. 2 и т. 9 вр. чл. 194 ал. 1 вр.
чл. 20 ал. 2 НК.
Иван Таков - за невиновен и го оправдава за

извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр.
ал. 2 НК и чл. 195 ал. 1 т. 2 и т. 9 вр. 194 ал. 1 вр. 20 ал.
2 НК.
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внохд № 290/2017 г. - докл. Емилия Петкова, с
подсъдими Максим Доспаталиев, Денис Доспаталиев,
Илхан Чивилиев, Мариан Пашев, Исмаил Гегов и
Ибрахим Гърбев, образувано по въззивни жалби
С Присъда от 27.03.2017 г. по нохд № 853/2015 г. на
СНС съдът признава:
Максим Доспаталиев - за невиновен и го
оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 6
НК, чл. 234 ал. 2 т. 2 и т. 3 вр. ал. 1 предл. 2 НК.
Денис Доспаталиев - за виновен за извършено
престъпление по чл. 234 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 предл. 2 вр.
чл. 20 ал. 2 вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 НК, за което му е
наложено наказание - една година "лишаване от
свобода", изтърпяването което е отложено за срок от
три години.
Денис Доспаталиев е признат за невиновен и оправдан
за извършено престъпление по чл. 321 ал. 6 вр. чл. 63
ал. 1 т. 3 НК.
Илхан Чивилиев - за виновен за извършено
престъпление по чл. 234 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 предл. 2 вр.
чл. 20 ал. 2 НК, за което му е наложено наказание три години "лишаване от свобода", изтърпяването
което е отложено за срок от пет години.
Илхан Чивилиев е признат за невиновен и оправдан за
извършено престъпление по чл. 321 ал. 6 НК.
Мариан Пашев - за виновен за извършено
престъпление по чл. 234 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 предл. 2 вр.
чл. 20 ал. 2 НК, за което му е наложено наказание три години "лишаване от свобода", изтърпяването
което е отложено за срок от пет години.
Мариан Пашев е признат за невиновен и оправдан за
извършено престъпление по чл. 321 ал. 6 НК.
Исмаил Генов - за невиновен и го оправдава за
извършени престъпления по чл. 321 ал. 6 НК, чл. 234

ал. 2 т. 2 вр. ал. 1 предл. 2 НК.
Ибрахим Г ърбев - за невиновен и го оправдава
за извършени престъпления по чл. 321 ал. 6 НК, чл.
234 ал. 2 т. 2 вр. ал. 1 предл. 2 НК.
внохд № 292/2017 г. - докл. Димчо Георгиев, с
подсъдими Валери Попов, Цветан Тиманов, Стефан
Марев, Гергана Лазарова и Георги Андреев,
образувано по въззивни жалби
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С Присъда от 09.05.2017 г. по нохд № 226/2016 г. на
СНС съдът признава:
Валери Попов - за невиновен и го оправдава за
извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 предл. 2, т. 1
вр. ал. 1 НК, три престъпления по чл. 159г пр. 3 вр. чл.
159а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК, три престъпления
по чл. 159г пр. 3 вр. чл. 159в пр. 1 НК и по чл. 155 ал.
5 т. 1 пр. 2 и т. 3 вр. ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 и пр. 2 НК.
Цветан Тиманов - за невиновен и го оправдава
за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 предл. 2, т.
2 вр. ал. 2 НК, по чл. 159г пр. 3 вр. чл. 159а ал. 2 т. 6
пр. 1 вр. ал. 1 пр. 1 и пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК, две
престъпления по чл. 159г пр. 2 и пр. 3 вр. чл. 159в пр.
1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и по чл. 155 ал. 5 т. 1 пр. 2 и т. 3
пр. 1 вр. ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 и пр. 2 НК.
Стефан Марев - за невиновен и го оправдава за
извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 предл. 2, т. 2
вр. ал. 2 НК, три престъпления по чл. 159г пр. 3 вр. чл.
159а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК и по чл. 155 ал. 5 т.
1 пр. 2 и т. 3 вр. ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 и пр. 2 НК.
Г ергана Лазарова - за невиновен и го оправдава
за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 предл. 2, т.
2 вр. ал. 2 НК, три престъпления по чл. 159г пр. 3 вр.
чл. 159а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК и по чл. 155 ал. 5
т. 1 пр. 2 и т. 3 вр. ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 и пр. 2 НК.
Георги Андреев - за невиновен и го оправдава
за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 предл. 2, т.
2 вр. ал. 2 НК, три престъпления по чл. 159г пр. 3 вр.
чл. 159а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК и по чл. 155 ал. 5
т. 1 пр. 2 и т. 3 вр. ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 и пр. 2 НК.
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внохд № 296/2017 г. - докл. Венелин Иванов, с
подсъдими Христин Хаджиколев и Иван Славов,
образувано по протест
С Присъда 06.06.2017 г. по нохд № 1896/2014 г. на
СНС съдът признава:
- Христин Хаджиколев - за невиновен и го оправдава
за извършени престъпления по чл. 142 ал. 3 т. 1 пр. 2,
т.2 и т. 5 вр. ал. 2 т. 1, т, 2 и т. 7 пр. 1 вр. с ал. 1 вр. чл.
20 ал. 2 вр. чл. 29 ал. 1 б.А от НК, чл. 214 ал. 3 т. 2 вр.
ал. 2 т. 1 и т.2 вр. ал. 1 вр. чл. 213а ал. 2 т. 1 пр.1 т.4,
т.6 ал. 3 т.2 и т.7 вр. чл. 20 ал.2 вр. чл. 26ал. 1 вр. чл.
29 ал. 1 б.А от НК.
- Иван Славов - за невиновен и го оправдава за
извършени престъпления по чл. 142 ал. 3 т. 1 пр. 2, т.2
и т. 5 вр. ал. 2 т. 1, т, 2 и т. 7 пр. 1 вр. с ал. 1 вр. чл. 20
ал. 2 от НК, чл. 214 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 т. 1 и т.2 вр. ал.
1 вр. чл. 213а ал. 2 т. 1 пр.1 т.4, т.6 ал. 3 т.2 и т.7 вр. чл.
20 ал.2 вр. чл. 26 ал. 1 от НК.
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внохд № 301/2017 г. - докл. Петя Колева, с
подсъдими Борислав Тутев, Николай Маноилов,
Методи Георгиев и Христо Ненов, образувано по
въззивни жалби и протест
С Присъда от 10.07.2017 г. по нохд № 2723/2016 г. на
СНС съдът признава:
- Христо Ненов - за виновен за извършено
престъпление по чл. 242 ал. 2 пр. 1 вр. чл. 55 ал. 1 т. 1
НК и за което му е наложено наказание пет години
"лишаване от свобода", което да се изтърпи при
първоначален „общ“ режим и глоба в размер на 50 000
лв
- Борислав Тутев - за невиновен и го оправдава за
извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3
т. 1 вр. ал. 1 пр. 2 НК, чл. 354а ал. 2 изр. 1 т. 1 пр. 2 вр.
ал. 1 изр. 1 пр. 5 вр. чл. 20 ал. 3 и ал. 4 вр. ал. 1 НК,
- Николай Маноилов - за невиновен и го оправдава за
извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3

т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 242 ал. 2 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 3 и ал.
4 вр. ал. 1 НК
- Методи Георгиев - за невиновен и го оправдава за
извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3
т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 354а ал. 2 изр. 1 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1
изр. 1 пр. 5 вр. чл. 20 ал. 3 и ал. 4 вр. ал. 1 НК
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внохд № 316/2017 г. - докл. Магдалена Лазарова, с Обявено за
подсъдими Огнян Петров, Ивайло Тодоров, Георги решаване на
Стоев, Георги Стефанов, образувано по въззивни 26.02.2018 г.
жалби
С Присъда от 20.06.2017 г. по нохд № 1316/2016 г. на
СНС съдът признава:
- Георги Стоев - за невиновен и го оправдава за
извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1
НК, чл. 213а ал. 1 НК и чл. 213а ал. 2 т. 4 вр. ал. 1 вр.
чл. 20 ал. 2 НК,
- Георги Стефанов - за невиновен и го оправдава за
извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2
НК, чл. 242 ал. 2 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 3 и ал. 4 вр. ал. 1
НК
- Огнян Петров - за виновен за извършено
престъпление по чл. 339 ал. 1 НК за което му е
наложено наказание две години "лишаване от
свобода", което е отложено на осн. чл. 66 ал. 1 НК за
срок от три години.
Огнян Петров е признат за невиновен и оправдаван за
извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2
НК, чл. 354а ал. 3 т. 1 НК
- Ивайло Тодоров - за виновен за извършени
престъпления по чл. 213а ал. 2 т. 4 вр. ал. 1 и чл. 293
ал 1 НК за което му е наложено едно общо най-тежко
наказанеи наказание две години "лишаване от
свобода", което е отложено на осн. чл. 66 ал. 1 НК за
срок от три години. Към наказанието лишаване от
свобода е присъединено наказанието „глоба“ в размер
на 3000 лева.
Ивайло Тодоров е признат за невиновен и оправдаван
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за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал.
2 НК.
внохд № 330/2017 г. - докл. Румяна Илиева, с
подсъдими Недко Белчев и Васил Петев, образувано
по въззивни жалби
С Присъда от 05.09.2017 г. по нохд № 1583/2016 г. на
СНС съдът признава:
- Васил Петев - за виновен за извършено
престъпление по чл. 213а ал. 2 вр. чл. 20 ал. 2 НК и за
което му е наложено наказание две години "лишаване
от свобода" което е отложено на основание чл. 66 ал. 1
НК за срок от пет години и глоба в размер на 3000 лв.
- Недко Белчев - за виновен за извършено
престъпление по чл. 213а ал. 2 т. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 20
ал. 2 НК и за което му е наложено наказание шест
месеца "лишаване от свобода" което е отложено на
основание чл. 66 ал. 1 НК за срок от три години.
внохд № 373/2017 г. - докл. Румяна Илиева, с
подсъдими Христо Бръмбашки, Иван Г еоргиев, Петър
Костадинов, Илия Еленков, Мартин Петров, Олег
Илиев, Тодор Събев, Мартин Стоянов и Васил Петев,
образувано по въззивни жалби и протест
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С Присъда от 01.03.2017 г. по нохд № 1910/2014 г. на
СНС съдът признава:
- Тодор Събев - за невиновен и го оправдава за
извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1
НК
- Олег Илиев - за виновен за извършени престъпления
по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 354а ал. 2 изр. 2
т. 1 вр. ал. 1 НК за което му е наложено едно общо
най-тежко наказание осем години "лишаване от
свобода", което следва да се изтърпи при
първоначален „строг“ режим. Към така определеното
наказание лишаване от свобода присъединява и
наказанието глоба в размер на 5000 лв.
- Мартин Стоянов - за невиновен и го оправдава за

извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2
НК и по чл. 354а ал. 2 изр. 2 предл. последно т. 1 и т. 4
вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 29 ал. 1 б.А НК.
- Христо Бръмбашки - за невиновен и го оправдава за
извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2
НК
Христо Бръмбашки е признат за виновен за извършено
престъпление по чл. 354а ал. 1 НК за което му е
наложено наказание една година "лишаване от
свобода" което е отложено на основание чл. 66 ал. 1
НК за срок от три години.
- Мартин Петров
- за виновен за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл.
354а ал. 2 изр. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК за което му е
наложено едно общо най-тежко наказание две години
"лишаване от свобода", което следва да се изтърпи при
първоначален „общ“ режим.
- Илия Еленков
- за виновен за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл.
354а ал. 2 изр. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК за което му е
наложено едно общо най-тежко наказание седем
години "лишаване от свобода", което следва да се
изтърпи при първоначален „строг“ режим. Към така
определеното наказание лишаване от свобода
присъединява и наказанието глоба в размер на 20 000
лв.
- Петър Костадинов - за виновен за извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл.
354а ал. 2 изр. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК за което му е
наложено едно общо най-тежко наказание шест
години "лишаване от свобода", което следва да се
изтърпи при първоначален „строг“ режим. Към така
определеното наказание лишаване от свобода
присъединява и наказанието глоба в размер на 20 000
лв.
- Иван Георгиев - за невиновен и го оправдава за
извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2
НК
Христо Бръмбашки е признат за виновен за извършено

престъпление по чл. 354а ал. 1 НК за което му е
наложено наказание една година и шест месеца
"лишаване от свобода" което следва да се изтърпи при
първоначален „общ“ режим.
внохд № 390/2017 г. - докл. Даниела Врачева, с Обявено за
подсъдими Богдан Асенов и Антон Веселинов, решаване на
образувано по въззивни жалби
28.02.2018 г.
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С Присъда от 29.09.2017 г. по нохд № 371/2017 г. на
СНС съдът признава:
- Богдан Асенов
- за виновен за извършени
престъпления по чл. 214 ал. 2 т. 1 вр. чл. 213а ал. 2 т. 4
пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК за което му е
наложено наказание две години "лишаване от
свобода“, отложено за срок от три години и наказание
глоба в размер на 4000 лв.
- Антон Веселинов
- за виновен за извършени
престъпления по чл. 214 ал. 2 т. 1 вр. чл. 213а ал. 2 т. 4
пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК за което му е
наложено наказание две години "лишаване от
свобода“, отложено за срок от три години и наказание
глоба в размер на 4000 лв.
внохд № 398/2017 г. - докл. Даниела Врачева, с
подсъдими Юлиан Симов и Калоян Кирилов,
образувано по въззивни жалби и протест.
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С Присъда от 12.06.2017 г. по нохд № 878/2014 г. на
СНС съдът признава:
- Юлиан Симов - за невиновен и го оправдава за
извършено престъпление по чл. 321 ал. 6 НК.
Юлиан Симов е признат за виновен за извършено
престъпление по чл. 210 ал. 1 т.2 т.4 и т.5 вр. чл. 209
ал. 1 вр. чл. 28 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК за което му е
наложено наказание четири години и шест месеца
"лишаване от свобода", което следва да се изтърпи при
първоначален „строг“ режим в затвор.
- Калоян Кирилов - за невиновен и го оправдава за

извършено престъпление по чл. 321 ал. 6 НК.
Калоян Кирилов е признат за виновен за извършено
престъпление по чл. 210 ал. 1 т.2 и т.5 вр. чл. 209 ал. 1
вр. чл. 26 ал. 1 НК за което му е наложено наказание
при години "лишаване от свобода", изпълнението на
което е отложено за срок от пет години..
внохд № 406/2017 г. - докл. Веселина Вълева, с
подсъдими Дандинсон Дуро, Маркс Басей и Принс
Боро, образувано по въззивни жалби
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С присъда по нохд № 1423/2015 г. на СНС съдът
признава:
Дандинсон Дуро - за виновен за извършено
престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК, за което
му е наложено наказание - десет години "лишаване от
свобода", което да се изтърпи в затвор или
затворническо общежитие от закрит тип при
първоначален строг режим.
Маркс Басей - за виновен за извършено
престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което
му е наложено наказание - осем години "лишаване от
свобода", което да се изтърпи в затвор или
затворническо общежитие от закрит тип при
първоначален строг режим.
Принс Боро - за виновен за извършено престъпление
по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което му е
наложено наказание - девет години "лишаване от
свобода", което да се изтърпи в затвор или
затворническо общежитие от закрит тип при
първоначален строг режим.

Решени към 31.12.2017 г.
Дело, докладчик,
Резултат
ВКС
страни,предмет
г.
- Потвърдено
внохд № 236/2016 г., докл. 07.04.2017
Даниела Врачева, с подсъдим Присъда №1/2017 на
Васил Костов, образувано по АСНС - Признава за
виновен Васил Костов
жалба и протест.
за
извършено
С присъдата по нохд № престъпление по чл.
1306/2014 г. на СНС Васил 214, ал.2 т.1, вр. чл.
Костов
е
оправдан
по 213а, ал.2, т.4 от НК и
повдигнатото
обвинение
за го
осъжда
на
извършено престъпление по чл. наказание 4 /четири/
214, ал. 2, т. 1, вр. чл. 213а, ал. 2, години „лишаване от
т. 4 от НК; по чл. 210, ал. 1, т. 5, свобода“
при
вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 първоначален „строг“
режим в затвор и глоба
от НК.
в размер на 4000
/четири хиляди / лева.
На осн. чл. 25 и чл. 23
от НК групира това
наказание „лишаване
от
свобода“
с
наказанието
„доживотен затвор без
замяна“ по Присъда
№29/2012 г. на ШОС,
като определя едно
общо
наказание,
а
именно
най-тежкото
от тях „доживотен
затвор без замяна“,
което да се изтърпи
при
първоначален
„строг“
режим
в
затвор.
Към
така
определеното
общо
наказание
е

внохд № 322/2016 г., докл.
Румяна Илиева, с подсъдим
Красимир
Костадинов,
образувано по жалба.
С присъдата по нохд №
702/2015 г. на СНС подсъдимият
е признат за виновен за
извършено престъпление по чл.
143, ал. 1 от НК; по чл. 214, ал.
2, т. 2, вр. чл. 214, ал. 1, вр. чл.
213а, ал. 3, т. 7, вр. чл. 29, ал. 1,
б. „б“ от НК, за които му е
определено едно общо найтежко наказание - осем години
"лишаване от свобода" при
първоначален строг режим в
затвор; към общото наказание е
присъединено и наказанието
„глоба“ в размер на шест хиляди
лева.
Подсъдимият Костадинов
е оправдан по повдигнатото му
обвинение за престъпление по
чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал.
1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „б“, вр. чл.
20, ал. 2 от НК.

внохд № 309/2016 г., докл.
Даниела
Росенова,
с
подсъдими
Явор
Кръстев,
Даниела Недева, образувано по
жалби.

присъединено
наказанието „глоба“ в
размер на 4000 лв.
Решение
№ Потвърдено
10/11.04.2017 г. изменя присъда № 26
от 26.09.2016 г. по
нохд № 702/2015 г.
СНС, като намалява
наложените
на
Красимир Костадинов
за престъпление по чл.
214, ал. 2, т. 2, вр. чл.
213а, ал. 3, т. 7, вр. чл.
29, ал. 1, б. „Б“ НК
наказания,
както
следва:
От осем на шест
години “’’лишаване от
свобода; Размера на
наложената глоба от
шест хиляди лева на
пет хиляди лева;
Определеното,
при
условията на чл. 23,
ал.
1
НК,
общо
наказание от осем на
шест
години
“лишаване от свобода;
присъединеното, при
условията на чл. 23,
ал. 3 НК, наказание
глоба от шест на пет
хиляди лева.
Решение
Потвърдено
№8/03.05.2017
г.
изменя
присъда от
5.10.2016 по н.о.х.д №
432/15 г. на СНС по

С присъдата по нохд №
432/2015 г. на СНС подсъдимите
са признати за виновни, както
следва:
- Явор Кръстев - за
извършено престъпление по чл.
321, ал. 3, пр. 2, т. 2, вр. ал. 2 от
НК (групата е създадена за
извършване на престъпления по
чл. 255 от НК), за което му е
наложено наказание една година
и шест месеца "лишаване от
свобода",
отложено
на
основание чл. 66, ал. 1 от НК за
срок от три години;
- Даниела Недева - за
извършено престъпление по чл.
321, ал. 3, пр. 2, т. 2, вр. ал. 2 от
НК (групата е създадена за
извършване на престъпления по
чл. 255 от НК), за което й е
наложено наказание три години
"лишаване
от
свобода",
отложено на основание чл. 66,
ал. 1 от НК за срок от пет
години.
внохд № 321/2016 г., докл.
Даниела Врачева, с подсъдим
Виктор Иванов, образувано по
жалба.
С присъдата по нохд №
1739/2015
г.
на
СНС
подсъдимият е признат за
виновен
за
извършено
престъпление по чл. 321, ал. 3, т.
2, вр. ал. 2 от НК (групата е
създадена за извършване на

отношение
на
подсъдимата Даниела
Недева като намалява
изпитателния срок от
пет години на три
години, считано от
влизане на присъдата в
сила.
Потвърждава
присъдата
в
останалата и част.

Решение
№ Потвърдено
15/19.05.2017
г.
ИЗМЕНЯ присъда от
25.10.2016 година по
НОХД
№1739/2015
година на СНС в
частта
в
която
е
определено
общо
наказание
на
подсъдимия ВИКТОР
ИВАНОВ, като вместо
това
постановява:

престъпления по чл. 354а, ал. 1 и
ал. 2 от НК); по чл. 354а, ал. 2,
изр. 2, т. 1, вр. ал. 1 от НК, като
му е наложено най-тежкото
измежду двете наказания по
настоящото дело и наказанието,
наложено му с присъда нохд №
5700/2013 г. на СГС, а именно
три години и шест месеца
"лишаване от свобода", което да
бъде
изтърпяно
при
първоначален строг режим в
затвор. Към така определеното
общо наказание е присъединено
и наказанието „глоба“ в размер
на петнадесет хиляди лева.

ГРУПИРА
наказанията на подс.
Иванов по настоящето
наказателно
производство
за
извършено
престъпление по чл.
321 ал.3 т.2 вр. ал.2 от
НК
наказание
„лишаване от свобода“
за срок от 2 години и
6 месеца и наказанието
за
извършено
престъпление по чл.
354а ал.2, изр.2, т.1 вр.
ал.1 от НК, а именно
„лишаване от свобода“
за срок от 3 години и
6
месеца
като
ОПРЕДЕЛЯ
едно
общо наказание, найтежко от тях, а именно
наказание „лишаване
от свобода“ за срок от
3 години и 6 месеца.
Към
определеното
общо
наказание „лишаване
от свобода“ за срок от
3 години и 6 месеца
ПРИСЪЕДИНЯВА
наказанието „глоба“ в
размер на 15 000 лева.
ГРУПИРА
общото
наказание
„лишаване от свобода
по
настоящето
наказателно
производство,_______ а_

именно
наказание
„лишаване от свобода“
за срок от 3 години и 6
месеца и наказанието,
определено с присъда
по НОХД № 5700/2013
г. на СГС, влязла в
законна
сила
на
29.12.2014 г., а именно
наказание „лишаване
от свобода“ за срок от
2 /две/ години и 8
/осем/ месеца, като
ОПРЕДЕЛЯ
найтежкото от тях, а
именно
наказание
„лишаване от свобода“
за срок от 3 години и 6
месеца.
Към определеното
общо
наказание
„лишаване от свобода“
за срок от 3 години и 6
месеца
ПРИСЪЕДИНЯВА
наказанието „глоба“ в
размер на 15 000
/петнадесет
хиляди/
лева.
При
изпълнение
на
наказанието
„
лишаване от свобода“
ПРИСПАДА
изтърпяното наказание
по НОХД №5700/2013
година по описа на
СГС.
На основание чл.
59, ал1 от НК при

внохд № 47/2017 г., докл.
Веселина Вълева, с подсъдими
Людмил Захариев, образувано
по жалба и протест.
С присъдата по нохд №
1035/2016
г.
на
СНС
подсъдимият е признат:
- за виновен за извършено
престъпление по чл. 354а ал. 3
вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК, за което му

изпълнението
на
наказанието лишаване
от
свобода
ПРИСПАДА времето,
през
което
подс.
Виктор Иванов Иванов
е бил с мярка за
неотклонение
„Задържане
под
стража“ по настоящето
наказателно
производство,
а
именно през периода
от 13.06.2013 година
до 21.06.2013 година,
както и през периода
21.04.2017 година до
настоящия момент.
ОПРЕДЕЛЯ
„строг“
режим
на
изтърпяване
на
наказанието лишаване
от
свобода,
което
следва да изтърпи в
затвор.
ПОТВЪРЖДАВА
присъдата
в
останалата и част.
Присъда
№
2/03.05.2017
г.
ОТМЕНЯ
присъда
№37/20.12.2016г.
на
СНС, постановена по
н.о.х.д. №1035/2016г. в
частта,
с
която
подсъдимият Людмил
Захариев е признат за
невиновен и оправдан
по
обвинението за

Към 31.12.2017
г. делото е било
във ВКС
На 16.01.2018 г.
делото
е
върнато,
като
решението
на
АСНС
е
отменен изцяло,
с връщане на

е наложено наказание три
години "лишаване от свобода" и
„глоба“ в размер на десет
хиляди лева. На осн. чл. 66 ал. 1
НК
изтърпяването
на
наложеното
наказание
е
отложено за срок от пет години.
за
невиновен
извършено престъпление по чл.
354в ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 вр. чл.
1 НК.

извършено
престъпление
по
чл.354в, ал.1, вр. чл.20,
ал.4, вр. ал. 1 от НК и
вместо
това
постановява:
ПРИЗНАВА
подсъдимия
за
Людмил
Захариев
за
ВИНОВЕН
за
извършено
престъпление
по
чл.354в, ал.1, вр. чл.20,
ал.4 от НК и го
ОСЪЖДА
на
ЛИШАВАНЕ
ОТ
СВОБОДА за срок от
ДВЕ ГОДИНИ и на
ГЛОБА В ПОЛЗА НА
ДЪРЖАВАТА
в
размер на 5 000 (пет
хиляди) лева.
ИЗМЕНЯ присъдата в
осъдителната част по
чл.354в, ал.З от НК,
като
ПРИЗНАВА
подсъдимия Людмил
Захариев с п.с. за
НЕВИНОВЕН в това
да
е
извършил
престъплението
по
чл.354в, ал.З, вр. ал.2,
вр. ал. 1 от НК в
периода от началото
на месец септември
2014г. до края на м.
декември 2014г. и го
оправдава__________ по

делото за ново
разглеждане на
въззивната
инстанция
за
отстраняване на
допуснати
съществени
процесуални
нарушения
и/или
нарушения
на
материалния
закон
нов
номер в АСНС внохд 18/2018 г.

повдигнатото
обвинение
в
смисъл.

му
този

ИЗМЕНЯ присъдата в
частта
относно
наложеното
на
подсъдимия Людмил
Живков
Захариев
наказание
„Глоба“,
като намалява размера
й от 10 000 лева на 5
000 лева.
На основание чл. 23,
ал.1 от НК ГРУПИРА
наказанието, наложено
на
подсъдимия
Людмил
Живков
Захариев, с настоящата
присъда с наказанието,
определено от първата
инстанция
за
престъплението
по
чл.354в, ал.З от НК,
като му ОПРЕДЕЛЯ и
НАЛАГА едно ОБЩО
наказание, а именно
най- тежкото от тях:
наказанието
ЛИШАВАНЕ
ОТ
СВОБОДА за срок от
ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 66,
ал.1 от НК ОТЛАГА
изпълнението на така
наложеното общо, най
- тежко наказание на
подсъдимия Людмил

Захариев
за
изпитателен срок от
ПЕТ
ГОДИНИ,
считано от датата на
влизане в сила на
присъдата.
ПРИСЪЕДИНЯВА
ИЗЦЯЛО към така
определеното
общо,
най - тежко наказание
на
подсъдимия
Людмил Захариев и
наказанието „ГЛОБА”
в размер на 5 000 лева,
наложено с присъдата.

внохд № 69/2017 г., докл.
Драгомир
Кояджиков,
с
подсъдими
Айдън
Апти,
Емануил
Иванов,
Евдокия
Тутунарова
Иванова,
образувано по жалба и протест.
С присъдата по нохд №
3642/2016 г. на СНС съдът
признава:
- Айдън Апти - за виновен
за извършени престъпления по
чл. 321 ал. 6 НК; чл. 308 ал. 7
НК, за които му е определено
едно общо най-тежко наказание
- една година и шест месеца
"лишаване от свобода", което
следва да се изтърпи при
първоначален общ режим в
затворническо общежитие от

ПОТВЪРЖДАВА
присъдата в останала й
част.
Решение
№ Не е обжалвано
18/29.05.2017
г.
- и/или
ИЗМЕНЯ присъда от протестирано
27.01.2017
г.,
по
НОХД № 3642/2016г.,
на СНС, като:
ОТЛАГА на основание
чл. 66, ал. 1 НК,
изпълнението
на
определеното
на
подсъдимия
Айдън
Апти, на основание чл.
23, ал. 1 НК общо и
най-тежко наказание
за съвкупността от
престъпления по чл.
321, ал. 6 НК и по чл.
308,
ал.
7
НК
лишаване от свобода в
размер на една година

открит тип.
Айдън Апти е оправдан по
повдигнатото му обвинение за
престъпление по чл. 321 ал. 3 т.
2 вр. ал. 2 НК.
- Емануил Иванов - за
виновен
за
извършени
престъпления по чл. 321 ал. 6
НК; чл. 308 ал. 7 НК, за които
му е определено едно общо найтежко наказание - една година
"лишаване от свобода", което
следва да се изтърпи при
първоначален общ режим в
затворническо общежитие от
открит тип.
Емануил
Иванов
е
оправдан по повдигнатото му
обвинение за престъпление по
чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК.
- Евдокия Тутунарова Иванова - за невиновна за
извършени престъпления по чл.
321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК; чл.
308 ал. 7 вр. чл. 20 ал. 2 НК и я
оправдава по повдигнатите и
обвинения.

и шест месеца, като
определя изпитателен
срок от четири години
и шест месеца.
ОТЛАГА на основание
чл. 66, ал. 1 НК,
изпълнението
на
определеното
на
подсъдимия Емануил
Иванов, на основание
чл. 23, ал. 1 НК общо и
най-тежко наказание
за съвкупността от
престъпления по чл.
321, ал. 6 НК и по чл.
308,
ал.
7
НК
лишаване от свобода в
размер на една година,
като
определя
изпитателен срок от
четири години.
ПОТВЪРЖДАВА
присъдата
в
останалата й част.

внохд № 331/2016 г., докл.
Емилия Петкова, с подсъдими
Васил
Стефанов,
Митко
Стоянов,
Стоил
Станков,
образувано по жалби.

Решение
№
19/14.06.2017
г.
ИЗМЕНЯ присъда от
28.09.2016г. по НОХД
№842/2014г. на СНС,
както следва:
В
ЧАСТТА
Й
относно извършената
за
подсъдимия
ВАСИЛ СТЕФАНОВ
преквалификация
от

С присъдата по нохд №
842/2014 г. на СНС съдът
признава:
- Васил Стефанов за
виновен
за
извършено

Постъпилата
касационна
жалба
на
съответства на
изискванията на
чл. 351 ал. 1
НПК,
според
ВКС, същата е
върната
на
подсъдимия
и
неговия

престъпление по чл. 321, ал. 6 от
НК; по чл. 195, ал. 2, вр. ал. 1, т.
2, т. 4, пр. 2, вр. чл. 194, ал. 1,
вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл.
26, ал. 1 от НК; по чл. 216, ал. 5,
пр. 1, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 20,
ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за които
му е определено едно общо найтежко наказание - три години
"лишаване
от
свобода",
отложено на основание чл. 66,
ал. 1 от НК за срок от пет
години.
Митко
Стоянов
виновен
за
извършено
престъпление по чл. 321, ал. 6 от
НК; по чл. 195, ал. 2, вр. ал. 1, т.
2, т. 4, пр. 2, вр. чл. 194, ал. 1,
вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл.
28, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;
по чл. 216, ал. 5, пр. 1, вр. ал. 1,
пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от
НК, за които му е определено
едно общо най-тежко наказание
- три години "лишаване от
свобода",
отложено
на
основание чл. 66, ал. 1 от НК за
срок от пет години.
Признава Васил Стефанов
и Митко Стоянов за невиновни
по повдигнатите им обвинения:
за престъпление по чл. 195, ал.
2, вр. ал. 1, т. 2, т. 4, пр. 2, т. 9,
вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2,
вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;
по чл. 216, ал. 5, пр. 1, пр. 3, вр.
ал. 1, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр.
ал. 1 от НК; по чл. 215, ал. 1, вр.
чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, и ги

престъпление
по
чл.321, ал.3, пр.2, т.1
вр. с ал.1 от НК в
престъпление
по
чл.321, ал.6 от НК,
като го признава за
невинен
и
го
оправдава
по
подигнатото
му
обвинение по чл.321,
ал.3, пр.2, т.1 вр. с ал.1
от НК.
В
ЧАСТТА Й
за
относно
извършената
за
подсъдимия
МИТКО
СТОЯНОВ
преквалификация
от
престъпление
по
чл.321, ал.3, пр.2, т.2
вр. с ал.2 от НК в
престъпление
по
чл.321, ал.6 от НК,
като го признава за
невинен
и
го
оправдава
по
подигнатото
му
обвинение по чл.321,
ал.3, пр.2, т.2 вр. с ал.2
от НК.
В ЧАСТТА Й, с
която
подсъдимия
ВАСИЛ СТЕФАНОВ е
признат за виновен за
извършено
продължавано
престъпление
по
чл.195
от
НК,
включващо
четири
отделни деяния, като

защитник
за
отстраняване на
допуснатите
нарушения в 7дневен
срок,
съгласно
указанията
в
разпореждането
на ВКС.
В указания срок
не е постъпило
допълнение към
жалбата, поради
което делото е
върнато на СНС
с влязъл в сила
акт на АСНС.

оправдава по тези обвинения.
Стоил
Станков
невиновен по повдигнатите му
обвинения за престъпления по
чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2, вр. ал. 2
от НК; по чл. 195, ал. 2, вр. ал. 1,
т. 2, т. 4, пр. 2, т. 9, вр. чл. 194,
ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1,
вр. чл. 26, ал. 1 от НК, и го
оправдава по тези обвинения.

го
признава
за
НЕВИНЕН:
за
в извършването на две
от деянията,
както
и
в
това,
продължаваното
престъпление
по
чл.195, ал.1 от НК да е
било осъществено в
периода от 01.02.2011
г. до 13.03.2011 г. и
същото да съставлява
кражба
в
„големи
размери“ по ал.2 на
чл.195 от НК,
поради което го
ОПРАВДАВА
по
повдигнатото
му
обвинение
в
този
смисъл;
преквалифицира
третото
деяние
от
продължаваното
престъпление
по
чл.195 от НК, от
такова по чл.20, ал.2 от
НК - осъществено от
подсъдимия
ВАСИЛ
СТЕФАНОВ
като
съизвършител с Митко
Стоянов, в такова по
чл.20, ал.4 от НК,
В ЧАСТТА Й, с
която
подсъдимия
МИТКО СТОЯНОВ е
признат за виновен за
извършено
продължавано
престъпление______ п о

чл.195
от
НК,
включващо
четири
отделни деяния, като
го
признава
за
НЕВИНЕН:
- в извършването на
едно от деянията,
- в това, извършеното
от него в периода от
13.03.2011
г.
до
15.03.2011 г. деяние,
да е било осъществено
в
съучастие
с
подсъдимия
Васил
Стефанов,
както и в това,
продължаваното
престъпление
по
чл.195, ал.2 от НК да е
било осъществено в
периода
от
01.02.2011г.
до
12.03.2011г.,
поради
което
го
ОПРАВДАВА
по
повдигнатото
му
обвинение
в
този
смисъл;
преквалифицира
деянието, реализирано
за
времето
от
14.03.2011
г.
до
15.03.2011г. в такова,
извършено от Митко
Стоянов
като
извършител,
в
съучастие
с
подсъдимия
Васил
Стефанов
като

помагач.
Присъдата
изменена и в частта
относно
разпореждането
веществените
доказателства.
ПОТВЪРЖДАВА
присъдата
останалата й част.

е
й
с

в

внохд № 74/2017 г., докл. Решение
№
Петя Колева, с подсъдими Иван 17/13.06.2017
г.
Хамбарджийски, Росен Едипов, ПОТВЪРЖДАВА
образувано по жалби.
присъда
№
32/11.11.2016
г.,
С присъдата по нохд № постановена по НОХД
317/2015 г. на СНС съдът № 317/2015 г. на СНС.
признава:
- Иван Хамбарджийски за
виновен
за
извършени
престъпления по чл. 321 ал. 6
НК (групата е създадена за
извършване на престъпления по
чл. 209 и чл. 214 от НК); чл. 210
ал. 1 т. 2 вр. чл. 209 ал. 1 пр. 1 и
2 вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 18 ал. 1
пр. 1 НК; чл. 214 ал. 2 т. 1 вр. ал.
1 вр. чл. 213а ал. 2 т. 4 пр. 1 НК,
за които му е определено едно
общо най-тежко наказание - три
години "лишаване от свобода",
което е отложено на осн. чл.66
ал. 1 НК за срок от пет години,
като
е
присъединено
и
наказание „глоба“ в размер на
пет хиляди лева.
- Росен Едипов - за
виновен
за
извършени

Към 31.12.2017
г. делото е било
във ВКС.
На 28.02.2018 г.
делото
е
върнато,
като
решението
на
АСНС
е
отменено
частично
с
оправдаване на
подсъдим
от
ВКС.

престъпления по чл. 321 ал. 6
НК (групата е създадена за
извършване на престъпления по
чл. 209 и чл. 214 от НК); чл. 210
ал. 1 т. 2 вр. чл. 209 ал. 1 пр. 1 и
2 вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 18 ал. 1
пр. 1 НК; чл. 214 ал. 2 т. 1 вр. ал.
1 вр. чл. 213а ал. 2 т. 4 пр. 1 НК,
за които му е определено едно
общо най-тежко наказание - три
години "лишаване от свобода",
което е отложено на осн. чл.66
ал. 1 НК за срок от пет години,
като
е
присъединено
и
наказание „глоба“ в размер на
пет хиляди лева.
внохд № 137/2017 г., докл.
Даниела Росенова, с подсъдим
Теодора Янкова, образувано по
жалба и протест.
С присъдата по нохд №
795/2016 г. на СНС съдът
признава:
- Теодора Янкова - за
виновна
за
извършено
престъпление по чл. 159а ал. 2 т.
1 и т. 6 пр. 1 вр. ал. 1 пр. 1 от
НК, за което й е определено
наказание"лишаване от свобода"
за срок от две години, което на
осн. чл. 66 ал. 1 НК е отложено
за срок от три години и
наказание „глоба“ в размер на
пет хиляди лева.
Теодора
Янкова
е
оправдана по повдигнатите й
обвинения за престъпления по
чл. 321 ал. 6 от НК и чл. 159а ал.

Присъда
№ Потвърдено
3/30.06.2017
г.
ПРИЗНАВА
подсъдимата Теодора
Янкова за невиновна и
я
оправдава
по
обвинението
за
престъпление по чл.
159 а ал.2 т.1 и т.6 пр.1
вр. ал.1 пр.1 НК.

2 т. 6 пр. 1 вр. с ал. 1 пр. 1 НК.
внохд № 19/2016 г., докл.
Красимира
Райчева,
с
подсъдими Найден Димитров,
Атанас
Димитров,
Васко
Атанасов,
Иван
Моллов,
образувано по жалби.

Решение
№ Решението
11/19.07.2017
г.
- подлежи
Отменя
изцяло обжалване
присъда от 28.09.2015
г.
по
НОХД
№
986/2013 г. на СНС и
връща делото за ново
С присъдата по нохд № разглеждане
на
986/2013 г. на СНС подсъдимите прокурора
при
са признати за виновни, както Специализирана
следва:
прокуратура
- Найден Димитров - за
извършено престъпление по чл.
321, ал. 3, т. 1, вр. ал . 1 от НК
(групата е създадена с цел
извършване на престъпления по
чл. 211 от НК); по чл. 211, вр.
чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 2, вр. чл.
209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК,
за което му е определено едно
общо най-тежко наказание осем години "лишаване от
свобода", което да се изтърпи в
затворническо общежитие от
закрит тип при първоначален
строг режим;
- Атанас Димитров - за
извършено престъпление по чл.
321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК
(групата е създадена с цел
извършване на престъпления по
чл. 211 от НК); по чл. 211, вр.
чл. 210, ал. 1, т. 1, т. 2, вр. чл.
209, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“
и б. „б“, вр . чл. 26, ал. 1 от НК,
за което му е наложено
наказание
седем
години
"лишаване от свобода", което да

не
на

се изтърпи в затвор или
затворническо общежитие от
закрит тип при първоначален
строг режим;
- Васко Атанасов - за
извършено престъпление по чл.
321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК
(групата е създадена с цел
извършване на престъпления по
чл. 211 от НК); по чл. 211, вр.
чл. 210, ал. 1, т. 1, т. 2, вр. чл.
209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК,
за което му е определено едно
общо най-тежко наказание шест години "лишаване от
свобода", което да се изтърпи в
затвор
или
затворническо
общежитие от закрит тип при
първоначален строг режим;
- Иван Моллов - за
извършено престъпление по чл.
321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК
(групата е създадена с цел
извършване на престъпления по
чл. 211 от НК); по чл. 211, вр.
чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 2, вр. чл.
209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК,
за което
му е наложено
наказание три години "лишаване
от
свобода",
отложено
на
основание чл. 66, ал. 1 от НК за
срок от пет години.
внохд № 137/2016 г., докл.
Веселина Вълева, с подсъдими
Красимир Коцев, Славчо Антов,
Г алина
Ангелова,
Иван
Маникатов,
образувано
по
жалби.

Решение
№ Решението
20/21.07.2017
г.
- подлежи
О ТМ ЕН Я присъда от обжалване
30.03.2016г.
постановена по н.о.х.д.
№1593/2014
г.
по
описа на СпНС, в

не
на

С присъдата по нохд №
1593/2014
г.
на
СНС
подсъдимите са признати за
виновни, както следва:
- Красимир Коцев - за
извършено престъпление по чл.
321, ал. 1 от НК (групата е
създадена с цел извършване на
престъпления по чл. 255 от НК),
за което
му е наложено
наказание
осем
години
"лишаване от свобода". Това
наказание е кумулирано с
наказанието
„пробация“,
наложено по нохд № 1069/2008
г. на ВС - Пловдив, като е
наложено
най-тежкото,
а
именно осем години "лишаване
от свобода". Определено е
първоначално настаняване в
затворническо общежитие от
закрит тип при първоначален
строг режим.
- Славчо Антов - за
извършено престъпление по чл.
321, ал. 2 от НК (групата е
създадена с цел извършване на
престъпления по чл. 255 от НК),
за което
му е наложено
наказание пет години "лишаване
от свобода". Това наказание е
кумулирано с наказанията по
нохд № 6859/2008 г. на СРС от
три
месеца
"лишаване
от
свобода" и „лишаване от право
да се управлява МПС за срок от
десет месеца“, с наказанието
„пробация“
по
нохд
№
14920/2009 г., с наказанието по

частта
относно
подсъдимите
Красимир
Коцев,
Славчо
Антов
и
Галина Ангелова, а
също
и в
частта
относно веществените
доказателства
и
разноските.
ВРЪЩ А делото
в
отменените части за
ново разглеждане от
друг
състав
на
Специализирания
наказателен съд.

нохд № 9/2011 г. на ОС Монтана
от
две
години
"лишаване от свобода", като му
е наложено най-тежкото от тях,
а именно наказание пет години
"лишаване от свобода". На
основание чл. 24 от НК общото
наказание е увеличено с две
години, като е определено общо
наказание
седем
години
"лишаване от свобода". На
основание чл. 23, ал. 2 от НК е
присъединено
наказанието
„лишаване от право да се
управлява МПС за срок от десет
месеца.
Определено
е
първоначално настаняване в
затворническо общежитие от
закрит тип при първоначален
строг режим.
Галина Ангелова извършено престъпление по чл.
321, ал. 2 от НК (групата е
създадена с цел извършване на
престъпления по чл. 255 от НК),
за което й е наложено наказание
пет
години
"лишаване
от
свобода"
в
затворническо
общежитие от закрит тип при
първоначален общ режим.
Иван
Маникатов
е
оправдан
по
повдигнатото
обвинение
за
извършено
престъпление по чл. 321, ал. 2 от
НК (групата е създадена с цел
извършване на престъпления по
чл. 255 от НК).

за

внохд № 275/2016 г., докл.
Петя Колева, с подсъдими
Йосиф
Йосифов,
Ивайло
Симеонов,
Вергил
Славов,
Мариян Атанасов, Александър
Йорданов, образувано по жалби
и протест.
С присъдата по нохд №
828/2014 г. на СНС съдът
признава:
- Йосиф Йосифов за
невиновен
за
извършено
престъпление по чл. 321, ал. 3,
пр. 1, пр. 2 и пр. 3, т. 1, вр. ал. 1,
пр. 1 и пр. 2 от НК; по чл. 116,
ал. 1, т. 10 от НК и го оправдава
по тези обвинения.
Признава
Йосифов
за
виновен
за
извършено
престъпление по чл. 116, ал. 1, т.
6, пр. 1 и т. 9, вр. чл. 115, вр. чл.
18, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК,
за което му е наложено
наказание седемнадесет години
"лишаване от свобода" при
първоначален строг режим в
затвор.
- Ивайло Симеонов за
невиновен
за
извършено
престъпление по чл. 321, ал. 3,
пр. 1, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2
от НК; по чл. 116, ал. 1, т. 10 от
НК и го оправдава по тези
обвинения.
Признава Симеонов за
виновен
за
извършено
престъпление по чл. 116, ал. 1, т.
6, пр. 1, т. 9, вр. чл. 115, вр. чл.
18, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;

Присъда
№
4/07.07.2017
г.
ОТМЕНЯ присъда на
СНС от 16.05.2016 г.,
постановена по НОХД
№ 828/2014 г. по описа
на същия съд в частта,
в която подсъдимите
Йосиф
Йосифов
и
Ивайло Симеонов са
признати за виновни в
извършване
на
престъпление
по
чл.116, ал.1, т.6 и т.9,
вр. чл.115 вр. чл.18,
ал.1, вр. чл.20, ал.4 от
НК за подс. Йосифов и
по чл.116, ал.1, т.6 и
т.9, вр. чл.115 вр.
чл.18, ал.1 вр. чл.20,
ал.2 от НК за подс.
Симеонов, в частта
относно приложението
на чл.23 от НК и
мястото
на
изтърпяване
на
наказанието
„лишаване от свобода“
за подс. Симеонов,
както и в частта за
разноските, възложени
на
подсъдимия
Йосифов, като вместо
това постановява:
ПРИЗНАВА
подсъдимия
Йосифов
НЕВИНОВЕН
ОПРАВДАВА

Йосиф
за
и го
по

Към 31.12.2017
г. делото е било
във ВКС
На 14.02.2018 г.
делото
е
върнато,
като
присъдата
на
АСНС
е
потвърдена

по чл. 348, б. „а“, пр. 2 от НК, за
които му е определено едно
общо най-тежко наказание седемнадесет години "лишаване
от свобода" при първоначален
строг режим в затвор, към
общото
наказание
е
присъединено и наказанието
„глоба“ в размер на триста лева.
Вергил
Славов
за
невиновен
за
извършено
престъпление по чл. 321, ал. 3,
пр. 1, пр. 2, пр. 3, т. 2, вр. ал. 2
от НК и го оправдава по това
обвинение.
- Мариян Атанасов за
невиновен
за
извършено
престъпление по чл. 321, ал. 3,
пр. 1, пр. 2, пр. 3, т. 2, вр. ал. 2
от НК и го оправдава по това
обвинение.
Признава
Мариян
Атанасов
за
виновен
за
извършено престъпление по чл.
339, ал. 1 от НК, за което му е
наложено наказание две години
"лишаване
от
свобода",
отложено на основание чл. 66,
ал. 1 от НК за срок от четири
години.
- Александър Йорданов за
невиновен
за
извършено
престъпление по чл. 321, ал. 3,
пр. 1, пр. 2, пр. 3, т. 2, вр. ал. 2
от НК и го оправдава по това
обвинение.

обвинението
за
извършено
престъпление
по
чл.116, ал.1, т.6, пр.1 и
т.9, вр. чл.115, вр.
чл.18, ал.1, вр. чл.20,
ал.4 от НК.
ПРИЗНАВА
подсъдимия
Ивайло
Симеонов
за
НЕВИНОВЕН и го
ОПРАВДАВА
по
обвинението
за
извършено
престъпление
по
чл.116, ал.1, т.6, пр.1 и
т.9, вр. чл.115, вр.
чл.18, ал.1, вр. чл.20,
ал.2 от НК.
ОТМЕНЯ
приложението на чл.23
НК
спрямо
подс.
Ивайло
Симеонов,
както и определеното
място на изтърпяване
на
наказанието
„лишаване
от
свобода“.
ОПРЕДЕЛЯ
първоначален
общ
режим на изтърпяване
на
наказанието
„лишаване от свобода“
от
подс.
Ивайло
Симеонов.
ОТМЕНЯ присъдата в
частта, в която подс.

Йосиф
Йосифов
е
осъден
да
заплати
деловодни разноски по
сметка на СНС.

внохд № 304/2016 г., докл.
Димчо Георгиев, с подсъдими
Златомир
Иванов,
Ивайло
Борисов, Златко Гочев, Стефан
Г розданов, Петър Цветанов,
Тодор
Цветанов,
Тихомир
Стоянов,
Кристиян
Лалев,
Добромир
Добрев,
Галин
Лазаров, образувано по жалби и
протест.
С присъдата по нохд №
466/2015 г. на СНС съдът
признава:
- Златомир Иванов за
невиновен за престъпление по
чл. 321, ал. 3, пр. 2, пр. 3, алт.
10, т. 1, вр. ал. 1 от НК (групата
е създадена за извършване на
престъпления по чл. 354а, ал. 1 и
ал. 2 от НК); по чл. 206, ал. 3,
пр. 1, вр. ал. 1, пр. 1 от НК, и го
оправдава по тези обвинения;
- Ивайло Борисов за
невиновен за престъпление по

ИЗМЕНЯ присъдата в
частта, в която подс.
Ивайло Симеонов е
осъден
да
заплати
деловодни разноски по
сметка на СНС като
намалява същите.
ПОТВЪРЖДАВА
присъдата
в
останалата част.
Решение
№
9/03.07.2017
г.
ИЗМЕНЯ присъдата на
Специализирания
наказателен съд от
30.05.2016 година по
НОХД №466/2015г.:
- в частта, относно
определения
„строг
режим“
на
изтърпяване
наказанието
на
подсъдимия
Стефан
Грозданов,
като
вместо това определя
първоначален
„общ
режим“
на
изтърпяване
на
наказанието
„лишаване от свобода“
на подс. Грозданов.
- в частта, относно
определения
„строг
режим“
на
изтърпяване

Към 31.12.2017
г. делото е било
във ВКС
На 02.03.2018 г.
делото
е
върнато,
като
решението
на
АСНС
е
изменено
в
наказателната
част
по
приложение на
накзанието

чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт.
10, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата
е създадена за извършване на
престъпления по чл. 354а, ал. 1 и
ал. 2 от НК) и го оправдава по
това обвинение;
Златко
Г очев
за
невиновен за престъпление по
чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт.
10, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата
е създадена за извършване на
престъпления по чл. 354а, ал. 1 и
ал. 2 от НК) и го оправдава по
това обвинение;
- Стефан Грозданов за
виновен
за
извършено
престъпление по чл. 321, ал. 3,
пр. 2, пр. 3, алт. 10, т. 2, вр. ал. 2
от НК (групата е създадена за
извършване на престъпления по
чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК), за
което му е наложено наказание
пет
години
"лишаване
от
свобода"
при
първоначален
строг режим в затвор или
затворническо общежитие от
закрит тип;
- Петър Цветанов за
виновен
за
извършено
престъпление по чл. 321, ал. 3,
пр. 2, пр. 3, алт. 10, т. 2, вр. ал. 2
от НК (групата е създадена за
извършване на престъпления по
чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК), за
което му е наложено наказание
три години и шест месеца
"лишаване от свобода" при
първоначален общ режим в
затвор
или
затворническо

наказанието
на
подсъдимия
Тодор
Цветанов, като вместо
това
определя
първоначален
„общ
режим“
на
изтърпяване
на
наказанието
„лишаване от свобода“
на подс. Цветанов.
ОТМЕНЯ присъдата
в
частта
относно
определяне мястото на
изтърпяване
на
наказанието
„лишаване от свобода“
от
подсъдимите
Стефан
Грозданов,
Петър
Цветанов,
Тодор
Цветанов,
Добромир Добрев и
Г алин Лазаров.
ПОТВЪРЖДАВА
присъдата
в
останалата и част.

общежитие от открит тип;
- Тодор Цветанов за
виновен
за
извършено
престъпление по чл. 321, ал. 3,
пр. 2, пр. 3, алт. 10, т. 2, вр. ал. 2
от НК (групата е създадена за
извършване на престъпления по
чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК), за
което му е наложено наказание
четири години и шест месеца
"лишаване от свобода" при
първоначален строг режим в
затвор
или
затворническо
общежитие от закрит тип;
- Тихомир Стоянов за
невиновен
по
повдигнатото
обвинение за престъпление по
чл. 321, ал. 3, пр. 2, пр. 3, алт.
10, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата
е създадена за извършване на
престъпления по чл. 354а, ал. 1 и
ал. 2 от НК); по чл. 354а, ал. 2, т.
1, пр. 2, вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4,
алт. 1 от НК и го оправдава по
тези обвинения.
Признава
Тихомир
Стоянов
за
виновен
за
извършено престъпление по чл.
354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, вр. ал. 5 от
НК, за което му е наложено
наказание „глоба“ в размер на
хиляда лева.
- Кристиян Лалев за
виновен
за
извършено
престъпление по чл. 321, ал. 3,
пр. 2, пр. 3, алт. 10, т. 2, вр. ал. 2
от НК (групата е създадена за
извършване на престъпления по
чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК); по

чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 1, пр. 2,
вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от
НК, за които му е определено
едно общо най-тежко наказание
- три години "лишаване от
свобода",
отложено
на
основание чл. 66, ал. 1 от НК за
срок от пет години; към
определеното общо наказание е
присъединено
частично
и
наказание „глоба“ в размер на
хиляда лева.
- Добромир Добрев за
невиновен по повдигнатото му
обвинение за престъпление по
чл. 321, ал. 3, пр. 2, пр. 3, алт.
10, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата
е създадена за извършване на
престъпления по чл. 354а, ал. 1 и
ал. 2 от НК); по чл. 354а, ал. 2,
изр. 2, т. 1, пр. 2, вр. ал. 1, изр. 1,
пр. 4, алт. 1 от НК; по чл. 339,
ал. 1, пр. 2, алт. 2 и алт. 6 от НК,
и
го
оправдава
по
тези
обвинения.
Признава
Добромир
Добрев за виновен за извършено
престъпление по чл. 354а, ал. 2,
изр. 1, пр. 1, вр. ал. 1, изр. 1, пр.
4, алт. 1 от НК, за което му е
наложено
наказание
шест
години "лишаване от свобода"
при първоначален строг режим в
затвор
или
затворническо
общежитие от закрит тип, както
и наказание „глоба“ в размер на
десет хиляди лева.
Галин
Лазаров
за
невиновен по повдигнатото му

обвинение за престъпление по
чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт.
10, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата
е създадена за извършване на
престъпления по чл. 354а, ал. 1 и
ал. 2 от НК) и го оправдава по
това обвинение.
Признава Галин Лазаров
за
виновен
за
извършено
престъпление по чл. 354а, ал. 2,
изр. 1, пр. 1, вр. ал. 1, изр. 1, пр.
4, алт. 1 от НК, за което му е
наложено
наказание
четири
години "лишаване от свобода"
при първоначален общ режим в
затвор
или
затворническо
общежитие от открит тип, както
и наказание „глоба“ в размер на
десет хиляди лева.
внохд № 67/2016 г., докл. Решение
№ Не е обжалвано
г.
- и/или
Румяна Илиева, с подсъдим 24/04.08.2017
протестирано
Здравко Донев, образувано по ОБЕЗСИЛВА
жалба на подсъдимия.
присъда от 10.02.2016
г. по нохд № 1547/13 г.
С присъдата по нохд № СНС В ЧАСТТА, в
1547/2013
г.
на
СНС която
подсъдимият
подсъдимият е признат за ЗДРАВКО
ДОНЕВ,
виновен
за
извършено бивш жител на гр.
престъпление по чл. 321, ал. 1, София, починал на
вр. чл. 93, т. 20 от НК (групата е 15.06.2017 г., е осъден
създадена с цел извършване на да заплати на Банка
престъпления по чл. 209, 210, ДСК,
ЕАД,
212, 308 от НК); по чл. 316, вр. обезщетение за вреди
чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, вр. от
непозволено
ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. увреждане
при
измама,
чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 212, извършена
ал. 4, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 1 и пр. 2 ведно със законната
от НК, за които му е определено лихва върху тази сума
П РЕКРА ТЯВА
едно общо най-тежко наказание и

- шест години "лишаване от производството
свобода", което да се изтърпи в ТАЗИ ЧАСТ.
затворническо общежитие от
закрит тип при първоначален
строг режим.
внохд № 202/2016 г., докл.
Емилия Петкова, с подсъдими
Васил Вичев, Николай Стойчев,
Маноела Манолова, образувано
по жалби.
С присъдата по нохд №
834/2014 г. на СНС подсъдимите
са признати за виновни, както
следва:
- Васил Вичев за
извършено престъпление по чл.
321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК
(групата е създадена да върши
престъпления по чл. 311, ал. 1 от
НК); по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 20,
ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за
които му е определено едно
общо най-тежко наказание - три
години "лишаване от свобода",
отложено на основание чл. 66,
ал. 1 от НК за срок от три
години.
- Николай Стойчев - за
извършено престъпление по чл.
321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК
(групата е създадена да върши
престъпления по чл. 311, ал. 1 от
НК); по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 20,
ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за
които му е наложено едно общо
най-тежко наказание две
години "лишаване от свобода",

В

Решение
№ Потвърдено
16/31.07.2017
г.
ИЗМЕНЯ присъда от
07.06.2016г. по НОХД
№834/2014г. на СНС,
в частта й, с която
подсъдимият ВАСИЛ
ВИЧЕВ е признат за
виновен
за
престъпление
по
чл.321 ал.3 предл. 2-то
т.2 вр.с ал.2 от НК,
като го признава за
невиновен
да
е
извършил
престъплението
в
периода
от
неустановена дата на
2010г. до 02.08.2010г.
и го оправдава по
повдигнатото
му
обвинение
в
този
смисъл;
-в частта й, с
която
подсъдимият
НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ
е признат за виновен
за престъпление по
чл.321 ал.3 предл. 2-то
т.2 вр.с ал.2 от НК,
като го признава за
невиновен
да
е
извършил

отложено на основание чл. 66,
ал. 1 от НК за срок от три
години.
Маноела
Манолова
е
оправдана по повдигнатото й
обвинение за престъпление по
чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от
НК (групата е създадена да
върши престъпления по чл. 311,
ал. 1 от НК).

престъплението
в
периода
от
05.07.2010г.
до
13.12.2010г.
и
го
оправдава
по
повдигнатото
му
обвинение
в
този
смисъл;
-в частта, в
която
подсъдимият
ВАСИЛ
ВИЧЕВ
е
признат за виновен да
е
осъществил
в
съучастие
с Иван
Радев 73 (седемдесет
и три) от деянията в
състава
на
продължаваното
престъпление по чл.
311 ал.1 вр. с чл. 20
ал.2 вр. с чл. 26 ал.1 от
НК, като го признава
за невиновен
да е
извършил тези деяния
в съучастие с Иван
Радев
(последниятсъизвършител), и го
оправдава
по
обвинението по чл. 20
ал.2 от НК.
-в частта, в
която
подсъдимият
НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ
е признат за виновен
да е осъществил в
съучастие
с Иван
Радев
едно
от
деянията, включено в
състава
на

продължаваното
престъпление по чл.
311 ал.1 вр. с чл. 20
ал.2 вр. с чл. 26 ал.1 от
НК, като го признава
за невиновен да е
извършил това деяние
в съучастие с Иван
Радославов
Радев
(последниятсъизвършител), и го
оправдава
по
обвинението по чл. 20
ал.2 от НК.
ПОТВЪРЖ ДАВА
присъдата
в
останалата й част.
внохд № 160/2017 г. докл. Емилия Петкова, с
подсъдими Никола Николов,
Красимир Георгиев, Владимир
Николов и Йордан Колев,
образувано по въззивни жалби и
протест
С присъда по нохд №
1505/2013 г. на СНС съдът
признава:
- Никола Николов - за
невиновен и го оправдава за
извършено престъпление по чл.
116 ал. 1 т. 6, пр. 1 и т. 9 вр. чл.
115 вр. чл. 20 ал. 3 НК
- Владимир Николов - за
виновен
за
извършени
престъпления по чл. 116 ал. 1 т.
6 пр. 1 и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл.
18 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, по

Присъда № 5 от
08.11.2017 г. О ТМ ЕН Я Присъда от
02.02.2015 г. на СНС в
частта й, в която
подсъдимият Никола
Николов е признат за
невиновен
за
извършено
престъпление по чл.
116 ал.1 т.6 предл. 1-во
и т.9 вр. с чл. 115 вр. с
чл. 20 ал.3 от НК, като
вместо
това
постановява
нова
присъда, както следва:
ПРИЗНАВА
подсъдимия НИКОЛА
НИКОЛОВ
ЗА
ВИНОВЕН
за
извършено

Делото
е
изпратено
във
ВКС
на
06.02.2018 г.

чл. 339 ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2
НК, по чл. 339 ал. 1 пр. 1 и пр. 2
НК и по чл. 354а ал. 3 пр. 2 т. 1
НК, за които му е определено
едно общо най-тежко наказание
- петнадесет години "лишаване
от свобода", което да се изтърпи
в затвор при първоначален строг
режим. Присъединява към така
определеното общо най-тежко
наказание и наказанието „глоба“
в размер на три хиляди лева.
- Красимир Георгиев - за
виновен
за
извършени
престъпления по чл. 116 ал. 1 т.
6 пр. 1 вр. чл. 115 вт. Чл. 18 ал. 1
вр. чл. 20 ал. 2 НК, по чл. 339 ал.
1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и по
чл. 354а ал. 5 р. Ал. 3 пр. 2 т. 1
НК, за които му е определено
едно общо най-тежко наказание
- десет години "лишаване от
свобода", което да се изтърпи в
затвор при първоначален строг
режим. Присъединява към така
определеното общо най-тежко
наказание и наказанието „глоба“
в размер на триста лева.
- Йордан Колев за
виновен
за
извършени
престъпления по чл. 116 ал. 1 т.
6 пр. 1 и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл.
20 ал. 4 НК, по чл. 339 ал. 1 НК,
по чл. 339 ал. 2 вр. ал. 1 НК и по
чл. 354а ал. 1 пр. 4 алт. 1 НК, за
които му е определено едно
общо най-тежко наказание седем години "лишаване от
свобода", което да се изтърпи в

престъпление по чл.
117 ал.2 вр. с ал.1 вр. с
116 ал.1 т.6 предл. 1-во
и т.9 вр. с чл. 115 вр. с
чл. 20 ал.3 от НК и ГО
ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ
ГОДИНИ
и ШЕСТ
МЕСЕЦА лишаване от
свобода,
при
първоначален
ОБЩ
режим
на
изтърпяване
на
наказанието лишаване
от свобода.
ИЗМЕНЯ присъдата:
В частта, в която
подсъдимият
ВЛАДИМИР
НИКОЛОВ е признат
ЗА
ВИНОВЕН
в
извършването
на
престъпление по чл.
116 ал.1 т.6 предл. 1-во
и т.9 вр. с чл. 115 вр. с
чл. 18 ал.1 вр. с чл. 20
ал.2 от НК и е осъден
на петнадесет години
лишаване от свобода,
като го признава ЗА
НЕВИНОВЕН и го
ОПРАВДАВА за това
престъпление,
и
вместо това:
ПРИЗНАВА
подсъдимия
ВЛАДИМИР
НИКОЛОВ
ЗА
ВИНОВЕН
за

затвор при първоначален строг
режим. Присъединява към така
определеното общо най-тежко
наказание и наказанието „глоба“
в размер на десет хиляди лева.
Подсъдимите
Владимир
Николов и Красимир Славчев са
осъдени за заплатят солидарно
на гражданския ищец Владимир
Попов сумата от петдесет
хиляди лева, представляващи
обезщетение за причинени на
същия неимуществени вреди
С присъда по внохд №
105/2015 г. на АСНС съдът е
отменил присъда № 6 от
02.02.2015 г. по нохд № 1505/13
г. СНС, както следва:
- В ЧАСТТА, в която
подсъдимият
Владимир
Николов е признат за виновен за
извършено престъпление чл.116,
ал.1, т. 6, пр. 1 и т. 9, вр. с чл.
115, вр.с чл.18, ал.1, вр. с чл.20,
ал.2, вр. с чл.54 от НК,
- В ЧАСТТА, в която
подсъдимият
Красимир
Георгиев е признат за виновен
за извършено престъпление по
чл.116, ал.1, т. 6, пр. 1, вр. с чл.
115, вр.с чл.18, ал.1, вр. с чл.20,
ал.2, вр. с чл.55, ал. 1, т. 1 от НК
- В ЧАСТТА, в която
подсъдимите
Владимир
Николов и Красимир Георгиев
са ОСЪДЕНИ да заплатят
солидарно на гражданския ищец

извършено
престъпление по чл.
117 ал.1 вр. с 116 ал.1
т.6 предл. 1-во и т.9 вр.
с чл. 115 вр. с чл. 20
ал.2 от НК и
ГО
ОСЪЖДА
на ПЕТ
ГОДИНИ
и ШЕСТ
МЕСЕЦА лишаване от
свобода.
На основание чл. 25
ал.1 вр. с чл. 23 ал.1 от
НК
групира
наказанието лишаване
от
свобода
по
настоящата присъда, с
наказанието лишаване
от свобода по Присъда
от
02.02.2015г.
по
НОХД № 1505/2013г.
на СпНС - гр. София,
като ОПРЕДЕЛЯ едно
общо,
най-тежко
наказание, а именно
ПЕТ
ГОДИНИ
И
ШЕСТ
МЕСЕЦА
ЛИШАВАНЕ
ОТ
СВОБОДА.
ПРИСЪЕДИНЯВА
към така определеното
общо
наказание
и
наказанието ГЛОБА в
размер
на
ТРИ
ХИЛЯДИ
ЛЕВА,
наложено с Присъда от
02.02.2015г. по НОХД
№1505/2013г.
на
СпНС - гр. София.
ОПРЕДЕЛЯ

Владимир Попов сумата от 50
000 /петдесет хиляди/ лева,
обезщетение за причинени на
същия неимуществени вреди
Като вместо това:
ПРИЗНАВА
подсъдимия Владимир Николов
за
НЕВИНОВЕН
и
го
ОПРАВДАВА по обвинението
за престъпление по чл.116, ал.1,
т. 6, пр. 1 и т. 9, вр. с чл. 115,
вр.с чл.18, ал.1, вр. с чл.20, ал.2
НК.
ПРИЗНАВА
подсъдимия Красимир Георгиев
за
НЕВИНОВЕН
и
го
ОПРАВДАВА по обвинението
за престъпление по чл.116, ал.1,
т. 6, пр. 1, вр. с чл. 115, вр.с
чл.18, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 НК.
- ИЗМЕН присъдата както
следва:
- НАМАЛЯВА размера на
наложеното
на
подсъдимия
Владимир Николов наказание за
престъпление по чл. 339, ал. 1,
предл. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК от
шест
на
ПЕТ
ГОДИНИ
ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
НАМАЛЯВА
размера
на
наложеното
на
подсъдимия
Владимир Николов наказание за
престъпление по чл. 354а, ал. 3,
предл. 2, т. 1 НК от три на ДВЕ
ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ
ОТ
СВОБОДА.
В
ЧАСТТА
относно
приложението на чл. 23, ал. 1
НК,
като
ОПРЕДЕЛЯ
на

първоначален СТРОГ
режим на изтърпяване
на
наказанието
лишаване от свобода
на подс. ВЛАДИМИР
НИКОЛОВ.
ИЗМЕНЯ присъдата:
В частта, в която
подсъдимият
КРАСИМИР
ГЕОРГИЕВ е признат
ЗА
ВИНОВЕН
в
извършването
на
престъпление по чл.
116 ал.1 т.6 предл. 1-во
вр. с чл. 115 вр. с чл.
18 ал.1 вр. с чл. 20 ал.2
от НК и е осъден на
десет години лишаване
от свобода, като го
признава
ЗА
НЕВИНОВЕН и го
ОПРАВДАВА за това
престъпление,
и
вместо това:
ПРИЗНАВА
подсъдимия
КРАСИМИР
ГЕОРГИЕВ
ЗА
ВИНОВЕН
за
извършено
престъпление по чл.
117 ал.1 вр. с 116 ал.1
т.6 предл. 1-во и т.9 вр.
с чл. 115 вр. с чл. 20
ал.2 от НК вр. с чл. 54
от НК и ГО ОСЪЖДА
на ТРИ ГОДИНИ И
ШЕСТ
МЕСЕЦА

подсъдимия Владимир Николов
едно
ОБЩО
най-тежко
НАКАЗАНИЕ от ПЕТ ГОДИНИ
ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРАВДАВА
подсъдимия Красимир Георгиев
по първоначално предявеното
обвинение за престъпление по
ал.3, пр. 2, т. 1 на чл. 354А НК.
В
ЧАСТТА
относно
приложението на чл. 23, ал. 1
НК,
като
ОПРЕДЕЛЯ
на
подсъдимия Красимир Георгиев
едно
ОБЩО
най-тежко
НАКАЗАНИЕ от ТРИ ГОДИНИ
ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,
което
да
изтърпи
при
първоначален ОБЩ режим в
затворническо общежитие от
ОТКРИТ ТИП.
- НАМАЛЯВА размера
на наложеното на подсъдимия
Йордан Колев наказание за
престъпление по чл. 339, ал. 1
НК от седем годни на ЧЕТИРИ
ГОДИНИ
ЛИШАВАНЕ
ОТ
СВОБОДА.
НАМАЛЯВА
размера
на
наложеното
на
подсъдимия
Йордан Колев наказание за
престъпление по чл. 339, ал. 2,
вр. ал. 1 НК от седем години
лишаване от свобода на ШЕСТ
ГОДИНИ
ЛИШАВАНЕ
ОТ
СВОБОДА.
НАМАЛЯВА
размера
на
наложеното
на
подсъдимия
Йордан Колев наказание за
престъпление по чл. 354а, ал. 1,

лишаване от свобода.
Групира наказанието
лишаване от свобода
по
настоящата
присъда, с наказанието
лишаване от свобода
по
Присъда
от
02.02.2015г. по НОХД
№1505/2013г.
на
СпНС - гр. София,
като ОПРЕДЕЛЯ едно
общо,
най-тежко
наказание, а именно
ТРИ
ГОДИНИ
И
ШЕСТ
МЕСЕЦА
ЛИШАВАНЕ
ОТ
СВОБОДА.
ПРИСЪЕДИНЯВА
към така определеното
общо
наказание
и
наказанието ГЛОБА в
размер на ТРИСТА
ЛЕВА, наложено с
Присъда
от
02.02.2015г. по НОХД
№1505/2013г.
на
СпНС - гр. София.
ОПРЕДЕЛЯ
първоначален
ОБЩ
режим на изтърпяване
на
наказанието
лишаване от свобода
на подс. КРАСИМИР
ГЕОРГИЕВ.
ИЗМЕНЯ присъдата в
частта
й
относно
гражданския
иск,
като:
ОСЪЖДА_____________

предл. 4, алт. 1 НК от шест
години лишаване от свобода на
ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ
СВОБОДА.
В
ЧАСТТА
относно
приложението на чл. 23, ал. 1
НК,
като
ОПРЕДЕЛЯ
на
подсъдимия Йордан Колев едно
ОБЩО най-тежко наказание от
ШЕСТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ
ОТ СВОБОДА.

подсъдимите
Н.
Николов, В. Николов и
К. Георгиев да да
заплатят солидарно на
гражданския
ищец
Владимир
Попов,
сумата от 50 000 лева,
представляващи
обезщетение
за
причинени на същия
неимуществени вреди
ПОТВЪРЖ ДАВА
- ОТХВЪРЛЯ предявения присъдата
в
от гражданския ищец Владимир останалата й част.
Попов
солидарно
срещу
подсъдимите
Владимир
Николов и Красимир Георгиев
граждански иск за сумата от 50
000 /петдесет хиляди/ лева,
представляваща обезщетение за
причинени
неимуществени
вреди като НЕОСНОВАТЕЛЕН
И НЕДОКАЗАН.
- ПОТВЪРЖДАВА
присъдата в останалата й част.
С
решение
№
114/22.05.2017 г. на ВКС съдът е
отменил въззивната присъда в
частта с която подсъдимите
Владимир Николов и Красимир
Георгиев
са
признати
за
невиновни и оправдани по
обвинението по чл. 116 ал. 1 т. 6
( за Г еоргиев) и т. 9 (за Николов)
вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 18 ал. 1
НК, в частта, с която е
потвърдена_____ оправдателната

присъда по отношение на
обвиняемия Никола Николов,
както и в частта с която е
отхвърлен гражданския иск.
Делото е върнато в тези
части за ново разглеждане от
друг състав на въззивния съд.
Оставена
е
без
разглеждане жалбата на частния
обвинител срещу оправдаването
на подсъдиямия Йордан Колев
по обвинението по чл. 116 ал. 1
т. 6 и т. 9 вр. чл. 20 ал. 4 НК.
Присъдата е оставена в
сила в останалата й част.
внохд № 256/2015 г., докл.
Даниела Врачева, с подсъдими
Емил
Костадинов,
Албена
Черими, образувано по жалба и
протест.
С присъдата по нохд №
390/2014 г. на СНС подсъдимите
са признати за виновни, както
следва:
- Емил Костадинов - за
извършено престъпление по чл.
321, ал. 2, вр. чл. 93, т. 20 от НК
(групата е създадена да върши
престъпления по чл. 159в, вр.
чл. 159а, ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1
от НК (ред. - ДВ, бр. 92/2002 г.
за чл. 159в от НК и ред. - ДВ,
бр. 75/2006 г. за чл. 159а от
НК)); по чл. 159в, вр. чл. 159а,
ал. 3, вр. ал. 1 (ред. - ДВ, бр.
92/2002 г. за чл. 159в от НК и
ред. - ДВ, бр. 75/2006 г. за чл.

Решение № 25 от
20.12.2017
г.
ИЗМЕНЯ
присъда
№16
от 05.06.2015
година на СНС, 2- ри
състав
по
НОХД
№390/14 год. по описа
на
СНС в частта
относно определянето
на
кумулативно
предвиденото
наказание „Глоба“ за
извършените
от
подсъдимите
ЕМИЛ
КОСТАДИНОВ
и
АЛБЕНА
ЧЕРИМИ
престъпления
по
чл.159 а, ал.3 от НК,
като завишава размера
на наказанието
от
„Глоба“ в размер на
100 лева в наказание
„Глоба“ в размер на

Делото
е
изпратено
във
ВКС
на
26.02.2018 г.

159а от НК), вр. чл. 20, ал. 2 от
НК; по чл. 159в, вр. чл. 159а, ал.
3, вр. ал. 1 (ред. - ДВ, бр.
92/2002 г. за чл. 159в от НК и
ред. - ДВ, бр. 75/2006 г. за чл.
159а от НК), вр. чл. 20, ал. 4 от
НК; по чл. 159в, вр. чл. 159а, ал.
3, вр. ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 (ред. ДВ, бр. 92/2002 г. за чл. 159в от
НК и ред. - ДВ, бр. 75/2006 г. за
чл. 159а от НК), вр. чл. 20, ал. 4
от НК; по чл. 159в, вр. чл. 159а,
ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 (ред.
- ДВ, бр. 92/2002 г. за чл. 159в
от НК и ред. - ДВ, бр. 75/2006 г.
за чл. 159а от НК), вр. чл. 20, ал.
4 от НК; по чл. 159в, вр. чл.
159а, ал. 3, вр. ал. 1 (ред. - ДВ,
бр. 92/2002 г. за чл. 159в от НК
и ред. - ДВ, бр. 75/2006 г. за чл.
159а от НК), вр. чл. 20, ал. 4 от
НК, за които му е определено
едно общо най-тежко наказание
- две години и шест месеца
"лишаване
от
свобода",
отложено на основание чл. 66,
ал. 1 от НК за срок от четири
години;
към
това
общо
наказание е присъединено и
наказанието „глоба“ в размер на
сто лева;
Албена Черими
извършено престъпление по чл.
321, ал. 2, вр. чл. 93, т. 20 от НК
(групата е създадена да върши
престъпления по чл. 159в, вр.
чл. 159а, ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1
от НК (ред. - ДВ, бр. 92/2002 г.

2000 лева.
ОПРЕДЕЛЯ
на
подсъдимия
ЕМИЛ
КОСТАДИНОВ , едно
общо,
най-тежко
наказание- глоба в
размер на 2000 /две
хиляди/ лева.
Към наложеното на
подсъдимия
ЕМИЛ
КОСТАДИНОВ едно
общо
и най-тежко
наказание две години
и
шест
месеца
лишаване от свобода
ПРИСЪЕДИНЯВА
изцяло
наказанието
ГЛОБА в размер на
2000 /две хиляди/ лева.
ОПРЕДЕЛЯ
на
подсъдимата АЛБЕНА
ЧЕРИМИ, едно общо,
най-тежко наказаниеглоба в размер на 2000
/две хиляди/ лева.
Към наложеното на
подсъдимата АЛБЕНА
ЧЕРИМИ едно общо и
най-тежко наказание
три години лишаване
от
свобода
ПРИСЪЕДИНЯВА
- изцяло
за
наказанието
ГЛОБА в размер на
2000 /две хиляди/ лева.
ПОТВЪРЖДАВА
присъдата
в
останалата й част.

за чл. 159в от НК и ред. - ДВ,
бр. 75/2006 г. за чл. 159а от
НК)); по чл. 159в, вр. чл. 159а,
ал. 3, вр. ал. 1 (ред. - ДВ, бр.
92/2002 г. за чл. 159в от НК и
ред. - ДВ, бр. 75/2006 г. за чл.
159а от НК), вр. чл. 20, ал. 2 от
НК; по чл. 159в, вр. чл. 159а, ал.
3, вр. ал. 1 (ред. - ДВ, бр.
92/2002 г. за чл. 159в от НК и
ред. - ДВ, бр. 75/2006 г. за чл.
159а от НК), вр. чл. 20, ал. 2 от
НК; по чл. 159в, вр. чл. 159а, ал.
3, вр. ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 (ред. ДВ, бр. 92/2002 г. за чл. 159в от
НК и ред. - ДВ, бр. 75/2006 г. за
чл. 159а от НК), вр. чл. 20, ал. 2
от НК; по чл. 159в, вр. чл. 159а,
ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 (ред.
- ДВ, бр. 92/2002 г. за чл. 159в
от НК и ред. - ДВ, бр. 75/2006 г.
за чл. 159а от НК), вр. чл. 20, ал.
2 от НК; по чл. 159в, вр. чл.
159а, ал. 3, вр. ал. 1 (ред. - ДВ,
бр. 92/2002 г. за чл. 159в от НК
и ред. - ДВ, бр. 75/2006 г. за чл.
159а от НК), вр. чл. 20, ал. 2 от
НК, за които й е определено
едно общо най-тежко наказание
- три години "лишаване от
свобода",
отложено
на
основание чл. 66, ал. 1 от НК за
срок от пет години; към общото
наказание е присъединено и
наказанието „глоба“ в размер на
сто лева.

внохд № 136/2017 г., докл.
Красимира
Райчева,
с
подсъдими Матей Г еоргиев,
Стоян
Панайотов,
Тодор
Амелев,
Калоян Спасов
и
Валентин Теохаров, образувано
по жалби.
С присъдата по нохд №
1307/2015 г. на СНС съдът
признава:
- Матей Горгиев - за
невиновен
за
извършени
престъпления по чл. 142 ал. 3 т.
2, т. 3 и т. 4 вр. ал. 2, т. 2 пр.
първо и т. 7 пр. първо вр. ал. 1
вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 142а ал. 4
пр. първо и второ вр. ал. 1 вр.
чл. 20 ал. 2 от НК; чл. 198 ал. 4
пр. Второ вр. ал. 1 от НК
- Стоян Панайотов - за
невиновен
за
извършени
престъпления по чл. 142 ал. 3 т.
2, т. 3 и т. 4 вр. ал. 2, т. 2 пр.
първо и т. 7 пр. първо вр. чл. 20
ал. 2 от НК; чл. 142а ал. 4 пр.
първо и второ вр. ал. 1 вр. чл. 20
ал. 2 от НК
- Тодор Амелев - за
невиновен
за
извършени
престъпления по чл. 142а ал. 4
пр. първо и второ вр. ал. 2 вр.
чл. 142 ал. 2 т. 6 вр. чл. 142а ал.
1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК
- Калоян Спасов - за
виновен
за
извършено
престъпление по чл. 339 ал. 1 от
НК, за което му е определено
наказание"лишаване от свобода"

Присъда № 6
от
08.12.2017
г.
Отменява присъда от
11.09.2015
год.
на
СНС, по нохд №
1307/2013г. в частта, с
която
подсъдимите
Матей Георгиев
и
Стоян Панайотов са
признати за невиновни
и
оправдани
в
извършване
на
престъпление по чл.
142 ал.3 т.2 т.3 и т.4
вр. ал.2 т.2 пр.първо и
т.7 пр.1 вр. ал.1 вр.
чл.20 ал.2 от НК, в
частта,
с
която
подсъдимите
Матей
Георгиев,
Стоян
Панайотов,
Тодор
Амелев
и
Калоян
Спасов са признати
за
невиновни
и
оправдани
в
извършване
на
престъпление по чл.
142а ал.4 предл.първо
и второ вр. ал.1 вр.
чл.20 ал.2 НК,
в
частта
в
която
подсъдимият
Матей
Стоянов Георгиев е
признат за невиновен
и
оправдан
в
извършване
на
престъпление
по
чл.198
ал.4
предл.второ вр. ал.1

за срок от две години, което да
бъде
изтърпяно
при
първоначален строг режим в
затвор
- Красимир Ангелов - за
невиновен
за
извършено
престъпление по чл. 339 ал. 1 от
НК
- Валентин Теохаров - за
невиновен
за
извършено
престъпление по чл. 131 ал. 1
т.5, т.9 и т. 11 вр. чл. 130 ал. 1 от
НК.
С Присъда № 3/24.06.2016
г. по ВНОХД № 236/2015 г. на
АСНС съдът:
е отменил присъдата
на СНС в частта, с която
подсъдимият Красимир Ангелов
е признат за невинен по
обвинението
за
извършено
престъпление по чл. 339 ал. 1
НК, като вместо това е признал
подсъдимия Ангелов за виновен
за извършено престъпление по
чл. 339 ал. 1 от НК, за което му е
определено наказание"лишаване
от свобода" за срок от една
година, което е отложено на осн.
чл. 66 ал. 1 НК за срок от три
години
е изменил присъдата
присъдата на СНС в частта с
която
подсъдимия
Калоян
Спасов е признат за виновен и
осъден за престъпление по чл.
339 ал. 1 НК, като го признава за
невинен и го оправдава по това

НК, в частта, с която
подсъдимият Валентин
Теохаров е признат за
невиновен и оправдан
в
извършване
на
престъпление по чл.
131 ал.1 т.5, т.9 и т.11
вр. чл.130 ал.1 от НК и
вместо това
П
О С Т А Н
О В И:
ПРИЗНАВА
подсъдимия МАТЕЙ
ГЕОРГИЕВ
за
ВИНОВЕН,
за
извършено
престъпление
по
чл.142, ал.З, т. 2, т.З и
т. 4 , вр. ал.2, т.2, пр.
първо и т. 7, пр. първо,
вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал.
2 от НК и го ОСЪЖДА
на ЧЕТИРИ ГОДИНИ
ЛИШАВАНЕ
ОТ
СВОБОДА
ПРИЗНАВА
подсъдимия МАТЕЙ
ГЕОРГИЕВ
за
ВИНОВЕН
за
извършено
престъпление
чл.
142а,
ал.4,
предл.
първо и второ, вр. ал.
1, вр. чл.20, ал.2 от НК
и го ОСЪЖДА на ДВЕ
ГОДИНИ
ЛИШАВАНЕ
ОТ
СВОБОДА

обвинение
потвърждава
присъдата в останалата част.
С
решение
№
21/26.04.2017 г. по КНД №
1067/2016 г. на ВКС-II НО
съдът:
отмени присъда №
3/2016 г. на АСНС в частта, с
която е потвърдена присъдата на
СНС досежно оневиняване на
подсъдимите Матей Георгиев и
Стоян Панайотов по чл. 142 ал.
3 т. 2 т. 3 и т. 4 вр. ал. 2 т. 2 и т.
7 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; на
подсъдимите Матей Георгиев,
Стоян
Панайотов,
Калоян
Спасов и Тодор Амелев по чл.
142а ал. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал.
2 НК; на подсъдимия Матей
Георгиев по чл. 198 ал. 4 НК и
на
подсъдимия
Валентин
теохаров по чл. 131 ал. 1 т.т. 5, 9
и 11 вр. чл. 130 ал. 1 НК, като
връща
делото
за
ново
разглеждане в тази му част от
друг състав на на въззивния съд
Оставя в сила присъдата в
останалата й част.

ПРИЗНАВА
подсъдимия МАТЕИ
ГЕОРГИЕВ
за
ВИНОВЕН
за
извършено
престъпление
по
чл.198,
ал.4,
предложение
второ,
вр. ал.1 от НК и го
ОСЪЖДА на ДВЕ
ГОДИНИ
ЛИШАВАНЕ
ОТ
СВОБОДА.
Определя
за
изтърпяване на подс.
Матей Георгиев едно
общо,
най-тежко
наказание, в размер на
ЧЕТИРИ
ГОДИНИ
ЛИШАВАНЕ
ОТ
СВОБОДА, което да
бъде изтърпяно при
първоначален
ОБЩ
режим.
ПРИЗНАВА
подсъдимия
СТОЯН
ПАНАИОТОВ
за
ВИНОВЕН
за
извършено
престъпление
по
чл.142, ал.З, т. 2, т.З и
т. 4 , вр. ал.2, т.2, пр.
първо и т. 7, пр. първо,
вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал.
2
от НК и го
ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ
ГОДИНИ
ЛИШАВАНЕ
ОТ

СВОБОДА
ПРИЗНАВА
подсъдимия
СТОЯН
ПАНАЙОТОВ
за
ВИНОВЕН
за
извършено
престъпление
по
ал.4,
чл.142а,
предл.първо и второ,
вр. ал.1, вр. чл.20 ал.2
от НК и го ОСЪЖДА
на ДВЕ
ГОДИНИ
ЛИШАВАНЕ
ОТ
СВОБОДА
Определя
за
изтърпяване на подс.
Стоян Панайотов едно
общо,
най-тежко
наказание, в размер на
ЧЕТИРИ
ГОДИНИ
ЛИШАВАНЕ
ОТ
СВОБОДА, което да
бъде изтърпяно при
първоначален
ОБЩ
режим.
ПРИЗНАВА
подсъдимия
ТОДОР
АМЕЛЕВ
за
ВИНОВЕН
за
извършено
престъпление
по
чл.142а,
ал.4,
предложение първо и
второ,
вр.
ал.2,
вр.чл.142, ал.2, т.6,
вр.чл. 142а, ал. 1,
вр.чл.20, ал.2 от НК и

го ОСЪЖДА на ДВЕ
ГОДИНИ
ЛИШАВАНЕ
ОТ
СВОБОДА, което да
бъде изтърпяно при
първоначален
ОБЩ
режим.
ПРИЗНАВА
подсъдимия КАЛОЯН
СПАСОВ
за
ВИНОВЕН
за
извършено
престъпление по чл.
142а,
ал.4,
предложение първо и
второ,
вр.ал.1,
вр.
чл.20, ал.2 от НК и го
ОСЪЖДА
на ДВЕ
ГОДИНИ
ЛИШАВАНЕ
ОТ
СВОБОДА, което да
бъде изтърпяно при
първоначален СТРОГ
режим.
ПРИЗНАВА
подсъдимия
ВАЛЕНТИН
ТЕОХАРОВ
за
ВИНОВЕН
за
извършено
орестъпление
по
чл.131 ал.1 т.5, т.9 и
т.11, вр.чл.130, ал.1 от
НК, го ОСЪЖДА на
ЕДНА
ГОДИНА
ЛИШАВАНЕ
ОТ
СВОБОДА, което да

бъде изтърпяно при
първоначален
ОБЩ
режим.

С присъда по нохд №
420/2015 г. на СНС съдът
признава:
- Тихомир Петров - за
виновен
за
извършено
престъпление по чл. 213а ал. 2 т.
4 и т. 5 вр. ал. 1 НК, за което му
е
определено
наказание
„лишаване от свобода“ за срок
от шест години и глоба в размер ПОТВЪРЖДАВА
на четири хиляди лева, което присъдата
следва да бъде изтърпяно за при останалата и част.
първоначален строг режим в
затвор.
- Златко Кънев - за
виновен
за
извършено
престъпление по чл. 213а ал. 2 т.
4 и т. 5 вр. ал. 1 НК, за което му
е
определено
наказание
„лишаване от свобода“ за срок
от четири години и глоба в
размер на три хиляди лева; за
извършено престъпление по чл.
128 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2
НК, за което му е определено
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внохд № 142/2017 г. докл.
Димчо
Георгиев,
с
подсъдими Тихомир Петров и
Златко Кънев, образувано по
въззивни жалби.

Потвърждава
присъдата
в
останалата й част.
Решение № 33 от
20.11.2017
г.
ИЗМЕНЯ присъда от
31.01.2017 година по
НОХД № 420/2015 г.
на
Специализирания
наказателен съд, като
я отменя в частта, в
която е определено
мястото
на
изтърпяване
на
наложеното
на
подсъдимите
наказание

наказание
„лишаване
от
свобода“ за срок от шест
години.
На
подсъдимия
е
определено едно общо найтежко наказание - шест години
"лишаване от свобода", което
следва
да
изтърпи
при
първоначален строг режим в
затвор. Към това наказание е
присъединено
изцяло
наказанието „глоба“ в размер на
три хиляди лева.
внохд № 294/2017 г. докл. Петя Колева, с подсъдим
Персин Пешов, образувано по
въззивни жалби
С Присъда № 3 от
30.01.2017 г. по нохд №
757/2014 г. на СНС съдът
признава:
- Персин Пешов - за
виновен
за
извършени
престъпления по чл. 321 ал. 3
пр. 2 т. 1 вр. ал. 1 пр. 1 и пр. 2
НК, чл. 199 ал. 1 т. 1 и т. 5 вр.
чл. 198 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр.
ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК и чл. 346
ал. 6 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал.
2 вр. ал. 1 вр. чл. 18 ал. 1 НК и
чл. 131 ал. 1 т. 11 вр. чл. 129 ал.
2 пр. 2 алт. 2 вр. чл. 20 ал. 2 вр.
чл. 1 НК и за които му е
определено едно общо найтежко наказание - осем години
"лишаване от свобода", което да
се изтърпи при първоначален
„строг“ режим в затвор. Към

Решение № 27 от Решението
26.10.2017
г.
- подлежи
О ТМ ЕН Я присъда на обжалване
СНС от 30.01.17 г. по
НОХД № 757/14 г. на
СНС, 6 състав.
ВРЪЩ А делото за
ново разглеждане от
друг състав на съда от
фазата на съдебното
заседание.

не
на

наказанието
„лишаване
от
свобода“
е
присъединено
наказанието „лишаване от право
да управлява МПС“ за срок от
две години.
внохд № 309/2017 г. докл. М агдалена Лазарова, с
подсъдими Антон Христов и
Пламен Станков образувано по
въззивни жалби на подсъдимите

Решение № 34
28.12.2017
г.
ПОТВЪРЖДАВА
присъда
30.05.2017г.
по
н.о.х.д 3123/2016 г.
С Присъда от 30.05.2017 г. описа
по нохд № 3123/2016 г. на СНС, Специализиран
съдът признава:
наказателен
съд,
Антон Христов - за състав
виновен
за
извършени
престъпления по чл. 270 ал. 1
НК и чл. 280 ал. 2 т. 3, т. 4 и т. 5
вр. ал. 1 / редакция преди
влизане в сила на ЗИДНК обн. в
ДВ брой 74/2015 г. / вр. чл. 2 ал.
2 вр. чл. 20 ал. 4 вр. чл. 18 ал. 1
НК за които му е наложено едно
общо
най-тежко
наказание
лишаване от свобода за срок от
три години, изпълнението на
което е отложено за срок от пет
години.
Към определеното общо
най-тежко
наказание
е
присъединено
и
наказание
„глоба“ в размер на две хиляди
и петстотин лева.
Подсъдимия Христов е
призант
за
невиновен
и
оправдан
за
извършено
престъпление по чл. 321 ал. 6
НК
Пламен Станков - за

от Делото
е
- изпратено
във
ВКС
на
от 01.03.2018 г.
по
по
на
5

виновен
за
извършено
престъпление по чл. чл. 280 ал. 2
т. 3, т. 4 и т. 5 вр. ал. 1 /
редакция преди влизане в сила
на ЗИДНК обн. в ДВ брой
74/2015 г. / вр. чл. 2 ал. 2 вр. чл.
20 ал. 2 вр. чл. 18 ал. 1 НК за
което му е наложено наказание
лишаване от свобода за срок от
три години, глоба в размер на
две хиляди лева и конфискация
на лек автомобил.
Изпълнението
на
наказанието
лишаване
от
свобода е отложено за срок от
пет години
Подсъдимият Станков е
признат
за
невиновен
и
оправдан
за
извършено
престъпление по чл. 321 ал. 6
НК

В групата „Престъпления на длъжностни лица с вероятен
корупционен мотив“ през 2017 г. е включено едно дело и то към края на
2017 г. е висящо пред АСНС.

1

внохд № 42/2017 г., докл. Румяна Илиева, с
подсъдими Стоян Илиев, Петър Михайлов, Георги
Бодуров, Петър Костадинов, Марин Енджов, Иво
Даскалов, Георги Георгиев, Илия Сотиров, Наско
Ставрев, Илия Пърличков, Здравко Тодоров, Иван
Араланов, образувано по протест.

Обявено за
решаване на
13.11.2017
г.

С
определение
С присъдата по нохд № 857/2014 г. на СНС съдът от
е признал подсъдимите за невиновни и ги оправдава по 01.02.2018
повдигнатите им обвинения, както следва:
г.
е
Стоян Илиев - по обвинението за престъпление
възобновено
по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 1, пр. 2 от НК; по чл. съдебното

302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. следствие.
2, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;
- Петър Михайлов - по обвинението за
престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал.
2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301,
ал. 1, пр. 2, алт. 2, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;
- Г еорги Бодуров по обвинението за
престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал.
2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301,
ал. 1, пр. 2, алт. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;
- Петър Костадинов - по обвинението за
престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал.
2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301,
ал. 1, пр. 2, алт. 2 от НК;
- Марин Енджов по обвинението за
престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал.
2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301,
ал. 1, пр. 2, алт. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;
- Иво Даскалов - по обвинението за престъпление
по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по
чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2,
алт. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;
- Георги Георгиев по обвинението за
престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал.
2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301,
ал. 1, пр. 2, алт. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;
- Илия Сотиров - по обвинението за престъпление
по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по
чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2,
алт. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;
- Наско Ставрев - по обвинението за престъпление
по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр.
2, алт. 2 от НК;
- Илия Пърличков по обвинението за
престъпление по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл.
301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 от НК;
-Здравко
Тодоров
по
обвинението
за
престъпление по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл.
301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 от НК;___________________________

Иван Араланов по обвинението
престъпление по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл.
301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 от НК.___________________________

за

IV. П РО ВЕРКИ НА ДЕЙНОСТТА НА АСНС
През периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. в Апелативен
специализиран наказателен съд са извършвани следните проверки
(Пълните текстове на докладите от проверките могат да бъдат намерени
на елетронната страница на АСНС, меню „За нас“, подменю „Доклади и
отчети“):

1.
Проверка на организацията и дейността на Апелативен
специализиран наказателен съд, на основание чл. 114, ал. 1, т. 2, 9, 11 и ал.
5 от ЗСВ и съгласно заповед № 420 от 22.02.2017 г. на председателя на
ВКС, комисия в състав: председател - Лозан Панов, председател на ВКС,
Мина Топузова и Бисер Троянов - съдии в Наказателната колегия на ВКС,
за изследване, анализ и отговор на следните въпроси:
I.
Как се извършва случайният подбор при определяне на член-съдия за
попълване на IV състав (непълен).
II.
Съществуват ли правила за избор на докладчик, на членове на
съдебните състави и за изключване на съдии от разпределението.
III.
Как се определя съдията-докладчик и членовете на състава за
производствата по мерки за неотклонение по чл. 64 и чл. 65 от НПК.
IV. Изготвя ли се и прилага ли се към всяко дело протокол за избора
както на докладчика, така и на другите двама членове на съдебния състав
на хартиен носител, който да отразява данните за участвалите в
разпределението съдии и тези, които са били изключени с посочване на
съответното основание за изключването.
V.
Да се проследи движението на следните дела: внчд № 34/ 2017 г.;
внчд № 4/ 2017 г. и внчд № 28/ 2014 г.
Проверката е извършена в периода от 22.02.2017 г. до 28.02.2017 г.
В изпълнение на направените препоръки е издадена заповед №
15/06.03.2017 г. определяща начина за допълване на непълен съдебен
състав, както и за заместване на член-съдия в постоянните състави до

изработване на вътрешни правила.
На 07.03.2017 г. са изработени Правила за случаен избор на член на
съдебен състав и са изменени и допълнени вътрешните правила за
случайно електронно разпределение на делата.
Считано от 25.07.2017 г. изборът на член съдия в постоянните
състави в АСНС се извършван чрез въведената Централизирана система за
случайно разпределение на ВСС.
Всички описани по-горе актове са качени на незабавно и на
интернет страницата на АСНС.

2.
Проверка по самосезиране, на основание чл. 54, ал. 1 от Закона за
съдебната власт и заповед № СС-01- 2/22.02.2017 г. на Главния инспектор
на ИВСС в периода от 07.03.2017 г. до 15.03.2017 г., извършена от
инспектор Стефка Мулячка и експерти Мариела Митева и Димитрина
Долапчиева.
Проверката обхваща периода от 01.01.2016 г. до 01.03.2017 г. и е с
цел да установи и документира редът и практиката при разпределението на
дела с предмет мярка за неотклонение „задържане под стража” или
„домашен арест” в Апелативния специализиран наказателен съд. Предмет
на проверката включва спазването на чл. 9 от ЗСВ при разпределението на
дела с предмет мярка за неотклонение „задържане под стража” или
„домашен арест” в Апелативния специализиран наказателен съд. Метод на
извършване на проверката непосредствена проверка на протоколите за
разпределение на делата и входящия дневник за 2016 г. и 2017 г.; анализ на
проверената документация; анализ на статистическа информация от
проверявания съд; индивидуални беседи и разговори.
По така направените изводи и препоръки в Акт за резултати от
извършена проверка, на осн. чл. 58, ал. 3 от ЗСВ, в седмодневен срок беше
направено възражение от страна на И.Ф. Административен ръководител председател на АСНС.
С Решение на Г лавния инспектор на ИВСС, направеното възражение е
отхвърлено.
Във връзка с изпълнение на направените от ИВСС препоръки е

издадена Заповед № 29/06.06.2017 г., допълнена със заповед №
62/20.11.2017 г., с която са определени групите дела, разглеждани в АСНС
и е направено изменение и допълнение на вътрешните правила за случайно
електронни разпределение на делата в АСНС.

V. ИНФОРМ АЦИОННО И МАТЕРИАЛНО О С И ГУ Р Я В АНЕ
Информационното и материалното осигуряване на АСНС са
изключително важни за цялостното изпълнение на конкретните функции
и задачи на съда.
През настоящия отчетен период ръководството на съда насочи
усилията

си

към

идентифициране

на

нуждите

от

допълнително

информационно осигуряване на процеса на работа, доразвиване на
политиките за използването на компютърното оборудване и достъпа до
него, достъп до информацията, защита и съхраняване на информацията.
Инсталираната Автоматизираната система за управление на делата
(АСУД) в процеса на работа претърпя промени, насочени към подобряване
и улесняване на работата с продукта.
С решение на Висшия съдебен съвет (Протокол № 28 от заседание на
комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“
към Пленума на ВСС, проведено на 01.11.2017 г.) и в изпълнение на
разпоредбите на чл. 64 от ЗСВ от 05.11.2017 г. беше преустановено
публикуването в интернет страницата на АСНС и в ЦУБИПСА на съдебни
актове по наказателни дела, с които е наложено ефективно изтърпяване на
наказания „лишаване от свобода“.
В следствие на това към предвидения организационен ред за
заличаване и публикуване на съдебните актове на АСНС беше въведена
допълнителна

практика,

а именно

всеки

един

акт,

подлежащ на

публикуване, да бъде проверяван съобразно разпорежданията на ВСС.

VI.

О БО БЩ ЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН

НАКАЗАТЕЛЕН СЪД
Апелативен специализиран наказателен съд съгл. чл. 107а ал.1 ЗСВ е
въззивен съд на Специализирания наказателен съд.
Подробно

дейността

на

Специализирания

наказателен

съд

е

обсъдена в годишния доклад на Председателя на съда, в който се съдържа
пълна информация за неговата дейност. В настоящия доклад са посочени
най- важните показатели за дейността на СНС, даващи възможност за
анализ и оценка на правораздавателната дейност.
1. Кадрова обезпеченост.
Към 31.12.2017 г. щатната численост на съда е 19 съдии и 45 съдебни
служители, като всички щатни бройки са заети.
2. Движение на делата в Специализиран наказателен съд
През 2017 год. в СНС са постъпили и са образувани общо 6957 дела
/6580 за 2016 г., 2895 за 2015 г., 1915 за 2014 г., 1 654 за 2013 г. и 2 294 за
2012 г./.
От постъпилите през 2017 год. дела, по отделни видове цифрите
сочат следното:
- постъпили НОХ дела - 204 броя /127 бр. за 2016г., 173 бр. за 2015 г.,
207бр. през 2014 г., 171 бр. през 2013г. и 185 бр. през 2012г./, като найголям брой от тях са делата по Г лава десета от НК, каквато е и основната
специализация на съда.
- постъпили НЧ дела - 6753 броя /6451 бр. за 2016 г., 2722бр. за 2015 г.,
1708 бр. през 2014 г., 1483 бр. през 2013г. и 2109 бр. през 2012 г./, от които
най-голям дял 3044 са делата по ЗСРС.
Средната натовареност на един съдия от СНС спрямо разглежданите
от съда дела през отчетната 2017 г. е 32.71 броя на месец / 31.05 броя на
месец през 2016 г., 14.82 броя на месец през 2015 г., 12.93 броя на месец
през 2014 г., 11,24 броя на месец през 2013 г. и 19,44 броя през 2012 г. /, а
спрямо свършените дела - 31,91 броя на месец /30,39 броя на месец през
2016 г., 14,20 броя на месец през 2015 г., 12,28 броя на месец през 2014 г.,
10,58 броя на месец през 2013 г. и 18,88 броя през 2012 г./.

През 2017 година съдиите в СНС са приключили 97,53% от
разглежданите дела. Останали са несвършени 2,47 %.
На основание чл. 107в вр. чл. 106 ал.1 т.6 ЗСВ бяха извършени две
проверки от АСНС на СНС за движението на делата и спазване
процесуалните срокове от съдиите при насрочване, отлагане и изготвяне
на мотиви по постановени съдебни актове.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Правораздавателната дейност на двете съдебни институции - СНС и
АСНС през 2017 година протече сравнително нормално като се
разглеждаха постъпилите дела съобразно нормите на НПК. От изготвените
справки за движението на делата в Апелативен специализиран наказателен
съд и Специализиран наказателен съд може да се направи извод, че през
отчетната година двете институции са работили при голяма натовареност,
но с необходимата отговорност и професионализъм, за което говорят
показателите за срочно и качествено решаване на делата.
За организацията на работа на СНС съществено значение има
осигуряването на работни помещения-.

ДАНИЕЛА РОСЕНОВА

