Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност
(мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от
януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка)
Дата на заседание/дело/докладчик/отделение/страни/предмет

Резултат

24.04.2017 г. – внохд № 67/2016 г., докл. Румяна Илиева, с подсъдим Здравко
Атанасов Донев, образувано по жалба на подсъдимия.
С присъдата по нохд № 1547/2013 г. на СНС подсъдимият е признат за
виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 1, вр. чл. 93, т. 20 от НК
(групата е създадена с цел извършване на престъпления по чл. 209, 210, 212, 308 от
НК); по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр.
чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 212, ал. 4, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 1 и пр. 2 от НК, за които му е
определено едно общо най-тежко наказание – шест години "лишаване от свобода",
което да се изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален
строг режим.
внохд № 19/2016 г., докл. Красимира Райчева, с подсъдими Найден Георгиев Обявено за решаване
Димитров, Атанас Георгиев Димитров, Васко Николаев Атанасов, Иван Тодоров на 17.03.2017 г.
Моллов, образувано по жалби.
С присъдата по нохд № 986/2013 г. на СНС подсъдимите са признати за
виновни, както следва:
- Найден Георгиев 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
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тип при първоначален строг режим;
- Атанас Георгиев 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 се изтърпи в затвор или затворническо общежитие
от закрит тип при първоначален строг режим;
- Васко Николаев 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 Тодоров 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.
05.04.2017 г. – внохд № 137/2016 г., докл. Веселина Вълева, с подсъдими
Красимир Альошев Коцев, Славчо Иванов Антов, Галина Александрова Ангелова,
Иван Димитров Маникатов, образувано по жалби.
С присъдата по нохд № 1593/2014 г. на СНС подсъдимите са признати за
виновни, както следва:
- Красимир Альошев 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
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свобода". Определено е първоначално настаняване в затворническо общежитие от
закрит тип при първоначален строг режим.
- Славчо Иванов 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 нохд № 9/2011
г. на ОС – Монтана от две години "лишаване от свобода", като му е наложено найтежкото 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 Александрова Ангелова – 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 й е наложено наказание пет години "лишаване от свобода" в затворническо
общежитие от закрит тип при първоначален общ режим.
Иван Димитров 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).
12.04.2017 г. и 19.05.2017 г. – внохд № 156/2016 г., докл. Венелин Иванов, с
подсъдими Виктор Емилов Боцев, Красимир Славчев Кръстев, Николай Иванов
Симеонов, Цветомир Георгиев Иванов, Катерина Петкова Янева, Николай Ников
Ников, Георги Славов Димитров, образувано по жалби и протест.
С присъдата по нохд № 126/2014 г. на СНС подсъдимите са признати за
виновни, както следва:
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- Виктор Емилов 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 Иванов 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 Георгиев 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 Петкова 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 Славов 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 Славчев Кръстев е оправдан по повдигнатото обвинение за
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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 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.
26.04.2017 г. – внохд № 202/2016 г., докл. Емилия Петкова, с подсъдими
Васил Стоянов Вичев, Николай Митков Стойчев, Маноела Дженкова Манолова,
образувано по жалби.
С присъдата по нохд № 834/2014 г. на СНС подсъдимите са признати за
виновни, както следва:
- Васил Стоянов 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 Митков 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",
отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три години.
Маноела Дженкова 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).
07.04.2017 г. – внохд № 236/2016 г., докл. Даниела Врачева, с подсъдим
Васил Петров Костов, образувано по жалба и протест.
С присъдата по нохд № 1306/2014 г. на СНС Васил Петров Костов е оправдан
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по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл. 214, ал. 2, т. 1, вр.
чл. 213а, ал. 2, т. 4 от НК; по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от
НК.
25.04.2017 г. – внохд № 256/2015 г., докл. Даниела Врачева, с подсъдими
Емил Рангелов Костадинов, Албена Кирилова Черими, образувано по жалба и
протест.
С присъдата по нохд № 390/2014 г. на СНС подсъдимите са признати за
виновни, както следва:
- Емил Рангелов 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. 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 Кирилова Черими – 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
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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.
07.04.2017 г. – внохд № 275/2016 г., докл. Петя Колева, с подсъдими Йосиф
Иванов Йосифов, Ивайло Йорданов Симеонов, Вергил Кирилов Славов, Мариян
Атанасов, Александър Благоев Йорданов, образувано по жалби и протест.
С присъдата по нохд № 828/2014 г. на СНС съдът признава:
- Йосиф Иванов 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 Йорданов 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; по чл. 348, б. „а“,
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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 Кирилов 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 Благоев 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.
31.03.2017 г. и 17.05.2017 г. – внохд № 292/2016 г., докл. Румяна Илиева, с
подсъдими Диян Иванов Гайтанов, Васил Щилиянов Илиев, Велислав Димов
Евгениев, образувано по жалби.
С присъдата по нохд № 1411/2014 г. на СНС подсъдимите са признати за
виновни, както следва:
- Диян Иванов Гайтанов – 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 Щилиянов 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
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оправдава за повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 159в,
пр. 2 (ред. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) от НК.
- Велислав Димов 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 2002 г.) от НК.
внохд № 304/2016 г., докл. Димчо Георгиев, с подсъдими Златомир Иванов Обявено за решаване
Иванов, Ивайло Иванов Борисов, Златко Грозев Гочев, Стефан Пламенов на 10.03.2017 г.
Грозданов, Петър Ивайлов Цветанов, Тодор Ивайлов Цветанов, Тихомир
Бориславов Стоянов, Кристиян Иванов Лалев, Добромир Петров Добрев, Галин
Велев Лазаров, образувано по жалби и протест.
С присъдата по нохд № 466/2015 г. на СНС съдът признава:
- Златомир Иванов 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 Иванов Борисов 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;
- Златко Грозев Гочев 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 Пламенов 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
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режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип;
- Петър Ивайлов 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 общежитие от открит тип;
- Тодор Ивайлов 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 Бориславов 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 Бориславов 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 Иванов 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 Петров 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.
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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 Петров 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 Велев 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 Велев 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 № 309/2016 г., докл. Даниела Росенова, с подсъдими Явор Петров Обявено за решаване
Кръстев, Даниела Иванова Недева, образувано по жалби.
на 24.02.2017 г.
С присъдата по нохд № 432/2015 г. на СНС подсъдимите са признати за
виновни, както следва:
- Явор Петров 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 Иванова 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.
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21.04.2017 г. – внохд № 321/2016 г., докл. Даниела Врачева, с подсъдим
Виктор Иванов 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 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.
внохд № 322/2016 г., докл. Румяна Илиева, с подсъдим Красимир Тотков Обявено за решаване
Костадинов, образувано по жалба.
на 13.03.2017 г.
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 най-тежко 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.
26.03.2017 г. – внохд № 331/2016 г., докл. Емилия Петкова, с подсъдими
Васил Викторов Стефанов, Митко Атанасов Стоянов, Стоил Станков Станков,
образувано по жалби.
С присъдата по нохд № 842/2014 г. на СНС съдът признава:
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- Васил Викторов Стефанов за 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. 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.
- Митко Атанасов Стоянов за 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 найтежко наказание – три години "лишаване от свобода", отложено на основание чл.
66, ал. 1 от НК за срок от пет години.
Признава Васил Викторов Стефанов и Митко Атанасов 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 оправдава по тези обвинения.
- Стоил Станков Станков за 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.
10.04.2017 г. – внохд № 42/2017 г., докл. Румяна Илиева, с подсъдими Стоян
Георгиев Илиев, Петър Грозев Михайлов, Георги Николов Бодуров, Петър
Стоименов Костадинов, Марин Желязков Енджов, Иво Петров Даскалов, Георги
Темелков Георгиев, Илия Сотиров Сотиров, Наско Ангелов Ставрев, Илия Николов
Пърличков, Здравко Атанасов Тодоров, Иван Василев Араланов, образувано по
протест.
С присъдата по нохд № 857/2014 г. на СНС съдът е признал подсъдимите за
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невиновни и ги оправдава по повдигнатите им обвинения, както следва:
- Стоян Георгиев Илиев – по обвинението за престъпление по 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 Грозев 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;
- Георги Николов 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 Стоименов 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 Желязков 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 Петров 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 Темелков 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 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 Ангелов Ставрев – по обвинението за престъпление по чл. 302, т. 1,
пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 от НК;
- Илия Николов Пърличков – по обвинението за престъпление по чл. 302, т. 1,
пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 от НК;
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-Здравко Атанасов Тодоров – по обвинението за престъпление по чл. 302, т. 1,
пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 от НК;
- Иван Василев Араланов – по обвинението за престъпление по чл. 302, т. 1,
пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 от НК.
07.06.2017 г., 26.06.2017 г., 05.07.2017 г., 27.09.2017 г., 25.10.2017 г.,
22.11.2017 г., 11.12.2017 г., 20.12.2017 г. – внохд № 332/2016 г., докл. Красимира
Райчева, с подсъдими Хакан Варлък, Светослав Йосифов Живков, Асен Николов
Бонев, Асен Янков Лолов, образувано по жалба и протест.
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 Йосифов 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 Йосифов 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 Николов Бонев за виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал.
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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 Янков 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 Янков Лолов е оправдан по повдигнатото му обвинение за
престъпление по чл. 234, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК.
10.05.2017 г. – внохд № 43/2017 г., докл. Красимира Костова, с подсъдими
Стефан Александров Бонев, Ивайло Ангелов Стойнов, Милен Милетиев Алексиев,
Стефан Йорданов Гевгелийски, Тихомир Георгиев Георгиев, Александър
Александров Кукурин, Андрей Стоянов Начев, Сокол Васков Димитров, Иво
Валериев Дионисиев, Георги Миланов Гълъбов, Томи Томов Томов, Теодор
Георгиев Велков, Анатолий Янакиев Янакиев, образувано по жалба и протест.
С присъдата по нохд № 1306/2013 г. на СНС съдът признава:
- Стефан Александров 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
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наложено наказание седем години "лишаване от свобода" при първоначален строг
режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
Стефан Александров Бонев е оправдан по повдигнатото му обвинение за
престъпление по чл. 321 ал. 1 пр. 1 НК.
- Ивайло Ангелов 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 Милетиев 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 Йорданов 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 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 най-тежко
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
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тип.
- Александър Александров 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 найтежко наказание – три години "лишаване от свобода", отложено на основание чл.
66, ал. 1 от НК за срок от пет години.
- Андрей Стоянов 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 Стоянов 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 Васков 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 най-тежко наказание да се изтърпи
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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 Валериев 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 Миланов 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 Томов - 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
НК и го оправдава по повдигнатите му обвинения.
- Теодор Георгиев 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 най-тежко
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 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 Янакиев е оправдан по повдигнатото му обвинение за
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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).
28.04.2017 г. – внохд № 47/2017 г., докл. Веселина Вълева, с подсъдими
Людмил Живков 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 е наложено наказание три години "лишаване от свобода" и „глоба“ в размер на
десет хиляди лева.
внохд № 69/2017 г., докл. Драгомир Кояджиков, с подсъдими Айдън Мустафа За насрочване
Апти, Емануил Николов Иванов, Евдокия Неофитова Тутунарова – Иванова,
образувано по жалба и протест.
С присъдата по нохд № 3642/2016 г. на СНС съдът признава:
- Айдън Мустафа 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 открит тип.
Айдън Мустафа Апти е оправдан по повдигнатото му обвинение за
престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК.
- Емануил Николов Иванов - 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 "лишаване от свобода", което следва да се изтърпи при
първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип.
Емануил Николов Иванов е оправдан по повдигнатото му обвинение за
престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК.
- Евдокия Неофитова 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 ѝ обвинения.
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07.04.2017 г. – внохд № 74/2017 г., докл. Петя Колева, с подсъдими Иван
Добринов Хамбарджийски, Росен Димитров Едипов, образувано по жалби.
С присъдата по нохд № 317/2015 г. на СНС съдът признава:
- Иван Добринов 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 Димитров Едипов - 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.
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