Списък на делата във СпНС, свързани с организирана престъпност
(мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 год.
в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка)

Дата на заседание/дело/докладчик/състав/подсъдими/предмет

Резултат

03.11.2017 год. – НОХД 214/2013 год., V състав, докладчик съдия Мариета Неделчева с подсъдими:
- Хованес Манукян – по чл.321, ал.3, вр. с ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3 и
ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3 и ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК;
по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, вр. с чл.20, ал.3 и ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2,
пр.1, , т.3, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3 и 4 , вр. с чл. 26, ал.1 от НК; чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с
чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- Пламен Тотев – по чл.321 ал.3 вр. с ал.2 от НК; чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл. 26,
ал.1 от НК; чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- Мариян Миланов - чл.321, ал.3, вр. с ал.2 от НК; чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, , т.3, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.2,
вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- Пламен Митов - чл.321, ал.3, вр. с ал.2 от НК; чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26,
ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, , т.3, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- Димитър Медаров – по чл.321, ал.3, вр. с ал.2 от НК; чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с
чл. 26, ал.1 от НК
- Андон Спасов – по чл.321, ал.3, вр. с ал.2 от НК
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- Димитър Каракашев – по чл.321, ал.3, вр. с ал.2 от НК
- Милен Владимиров – по чл.321, ал.3, вр. с ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3 и
ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3 и ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК;
по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3 и ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1,
т.2, пр.1, , т.3, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, вр. с
чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- Олег Карелов – по чл.321, ал.3, вр. с ал.2 от НК
- Лиляна Рангелова – по чл.321 ал.3 вр. с ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, , т.3, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20,
ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- Стефан Генчев – по чл. 321, ал.3, във вр. с ал. 2 от НК
- Павлина Георгиева – по чл. 321, ал.3, във вр. с ал. 2 от НК
- Димитър Арменов – по чл. 321, ал.3, във вр. с ал. 2 от НК
- Иван Илиев – по чл. 321, ал.3, във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, вр. с чл.20, ал.4, вр. с
чл. 26, ал.1 от НК
- Божидар Стойков – по чл.321 ал.3 вр. с ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1 , т.3, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20,
ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- Тошко Тотов – по чл.321 ал.3 вр. с ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, , т.3, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4,
вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- Красимир Пеев – по чл.321, ал.3, вр. с ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.2, вр. с
чл. 26, ал.1 от НК
- Йордан Палигоров- по чл.321, ал.3, вр. с ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.2, вр.
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с чл. 26, ал.1 от НК
05.12.2017 год. – НОХД 1362/2013 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова с подсъдими
- Маркс Басей- по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. с ал.2 НК
- Боян Зафиров – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. с ал.2 НК
- Христо Чичев – по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1 НК; по чл.354а, ал.3, пр.2, т.2 НК
10.11.2017 год. – НОХД 149/2014 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев с подсъдими
- Николай Видолов – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 НК; по чл.199, ал.1, т.1 и т.5, вр. чл.198, ал.1, пр.1 вр. чл.20, ал.4, вр.
ал.1 НК; по чл.200, пр.1, вр. чл.199, ал.2, т.3, вр. ал.1, т.2, вр. чл.198, ал.1, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК
- Георги Живанкин – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.1991 ал.1, т.1 и т.5, вр. чл.198, ал.1, пр.1, вр.
чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.200, пр.1, вр. чл.199, ал.2, т.3, вр. ал.1, т.2, вр. чл.198, ал.1, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.2,
вр. ал.1 от НК . по чл.339, ал.1, пр.1, алт.2 и 3 от НК
- Илиян Илиев – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.199, ал.1, т.1 и т.5, вр. чл.198, ал.1, пр.1, вр. чл.20,
ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.200, пр.1, вр. чл.199, ал.2, т.3, вр. ал.1, т.2 вр. чл.198, ал.1, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр.
ал.1 от НК; по чл.345, пр.1 от НК;
- Юрий Ваклев – по чл199, ал.1, т.1 и т.5, вр. чл.198, ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
07.11.2017 год. – НОХД 531/2014 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева с подсъдими
- Иван Донков – по чл.252, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК;
чл.253, ал.3, пр.2, вр. ал.1, пр.2, алт.2 и пр.3, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.3, пр.2, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.2, алт.2 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.3, пр.2, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.2, алт.2 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
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по чл.253, ал.3, пр.2, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.2, алт.2 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.3, пр.2, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.2, алт.2 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.4, пр.1, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.1, алт.1 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.4, пр.1, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.1, алт.1 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.4, пр.2, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.2, алт.2 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.4, пр.2, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.2, алт.2 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.4, пр.1, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.1, алт.1 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.4, пр.1, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.1, алт.1 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.4, пр.2, вр. ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.1, алт.1 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.4, пр.1, вр. ал.1, пр.2, алт.1 и пр.3 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.;)
по чл.253, ал.5, пр.2, вр. ал.3, т.2, вр. ал.1, пр.1 и пр.4, вр. чл.26, ал.1 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.253, ал.5, пр.2, вр. ал.3, т.2, вр. ал.1, пр.1 и пр.4, вр. чл.26, ал.1 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
по чл.214, ал.2, т.1 и т.2, вр. ал.1, пр.1, алт.1, пр.2, алт.2, пр.3, пр.6, алт.1 и алт.2, вр. чл.213а, алт.2, т.1, пр.1 и ал.3, т.2, вр. чл.26,
ал.1 от НК;
по чл.255, ал.3, вр. ал.1,, т.1, вр. чл26, ал.1 от НК
- Милкана Вълкова – по чл.252, ал.2, пр.1, вр. ал1, пр.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК;
По чл.253, ал.3, пр.2, вр. ал.1, пр.2, алт.2 и пр.3, вр. чл20, ал.2, вр. ал.1 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
По чл. 253, ал.5, пр.2, вр. ал.3, т.2, вр. ал.1, пр.1 и пр.4, ал.2, пр.1 и пр.7, вр. чл.26, ал.1 от НК (ДВ бр.85/24.07.1998 год.);
По чл.253, ал.5, пр.2, вр. ал.4,пр.2 и пр.3, вр. ал.3, т.2, вр ал.2, пр.1 и пр.7 и ал.1, пр.1, пр.3 и пр.4, вр. чл.26, ал.1 от НК
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17.11.2017 год. – НОХД 617/2014 год.,V състав, докладчик съдия Мариета Неделчева с подсъдими:
- Калоян Преждаров – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- Любомир Симеонов – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК;
- Михаил Димитров – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК;
- Панайот Мартинов – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК;
- Даниел Душков – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- Веселин Ермалаев – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- Павел Ермалаев – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- Георги Лазаров – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- Иван Бегов - по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- Камен Балбузанов – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- Александър Пацов – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.199, ал.1, т.3, пр.2, и т.5, пр.2, вр. чл.198, ал.1,
пр.1, вр. чл129, ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Кирил Муртов – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- Кирил Киров – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1 от НК

- Антон Калчев – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- Веселин Христов – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, вр. чл.26,
ал.2, вр. ал.1 от НК
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- Радостин Бързанов – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК
- Веселин Иванов – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1 от НК
- Борис Борисов – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, т.1 вр. ал.2, вр. ал.1, пр.2 от НК
НОХД 710/2014 год.,V състав, докладчик съдия Мариета Неделчева с подсъдими:
- Петър Стоянов – по чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.196а, вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5, т.7 и т.9, вр. чл.194, ал.1, вр.
чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Боян Тодоров – по чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.196а, вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5, и т.9, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26,
ал.1 от НК
- Бисер Иванов – по чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.196а, вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5, и т.9, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26,

ал.1 от НК
- Бранимир Стоянов – по чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.196а, вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5, и т.9, вр. чл.194, ал.1, вр.

чл.26, ал.1 от НК
- Александър Василев - чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.196а, вр. чл.195, ал.1, т.3, 4, 5, 7 и 9 вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28,
ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК /от НОХД 1530/2015 год./
Забележка: съдът ще определи дата за о.с.з. след произнасяне на възз. инстанция по определението по чл.270 от
НПК
07.11.2017 год. – НОХД 739/2014 год.,VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров с подсъдими:
- Кирил Томов – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 и 2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1
от НК;
- Милен Василев – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 от НК
- Виктор Боцев – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК
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- Габриел Боцев – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- Иван Атанасов – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; почл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 от НК
- Георги Керацов – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 от НК; по чл.354а, ал.1,
пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 от НК
- Николай Симеонов – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- Красимир Кръстев – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК

- Димитър Петков – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- Иван Кръстев – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4,
алт.2 от НК
- Емил Иванов – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК;
- Георги Златков – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- Ангел Стефанов – по чл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 и 2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
09.11.2017 год. – НОХД 855/2014 год.,VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров с подсъдими:
- Илиан Манолев – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.195, ал.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т.4, пр.1, т.9, вр. чл.194,
ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.348, б.а, пр.2 от НК
- Ангел Пеев – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.195, ал.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т.4, пр.1, т.9, вр. чл.194,
ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, пр.1, вр. ал.1, пр.4, алт.1, от НК; по чл.339, ал.1 пр.2
от НК
- Живомир Бакърджиев – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.195, ал.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т.4, пр.1, т.9, вр.
чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.339, ал.1, пр.2, алт.4 от НК
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- Илиан Йосифов – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.195, ал.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т.4, пр.1, т.9, вр. чл.194,
ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.348, б.а, пр.2 от НК
- Маруан Масри – по чл.321, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.195, ал.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т.4, пр.1, т.9, вр. чл.194,
ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК
09.11.2017 год. – НОХД 1090/2014 год.,ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев с подсъдими:
- Иван Русев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Димитър Крушков – по чл. 195, ал.1, т.3, пр.1, т.4, пр.2, и т.9, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.199,
ал.1, т.5, пр.2, вр. чл.198, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, пр.1, и 3, вр.
чл.26, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Георги Георгиев – по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.3, пр.1, т.4, пр.2 и т.5, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.26, ал.1,
вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
20.11.2017 год. – НОХД 1126/2014 год.,І състав, докладчик съдия Георги Ушев с подсъдими:
- Пламен Ганев – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.283а, т.1, вр. чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4,
вр. ал.1 от НК
- Ердинч Хаджиев – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.283а, т.1, вр. чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20,
ал.2 вр. ал.1 от НК
- Костадин Костадинов – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.283а, т.1, вр. чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр.
чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК
24.11.2017 год. – НОХД 1335/2014 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими:
- Петър Ангелов – по чл.321, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26,
ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр.
ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК;
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- Красимир Велинов – по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26,
ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2,
пр.1, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Борислав Велинов – по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26,
ал.1 от НК
- Нели Дойчева – по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1
от НК
15.11.2017 год. – НОХД 1398/2014 год., ІІ състав, докладчик съдия Стоян Тонев с подсъдими:
- Огнян Милчев – по чл.321, ал.3, пр.4, т.1, вр. ал.1, пр.2, вр. чл.93, т.1, б.б от НК
- Георги Илиев – по чл.321, ал.3, пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.1, б.б от НК
- Томи Романов – по чл.321, ал.3, пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.1, б.б от НК
- Еленко Стоянов – по чл.321, ал.3, пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.1, б.б от НК
- Захари Танев – по чл.321, ал.3, пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.1, б.б от НК
- Михаил Георгиев - по чл.321, ал.3, пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.1, б.б от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6,
пр.2, т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр. чл.20, ал.4, вр.
ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК;
по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1,
т.2, пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Николай Петков – по чл.321, ал.3, пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.1, б.б от НК
- Таньо Танев – по чл.321, ал.3, пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.1, б.б от НК
- Георги Евлогиев – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
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- Емануил Гарвански – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Николай Данкинов – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Валентин Савов – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Ели Стоянова – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Уляна Шейнова – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.2, т.7, вр. чл.26, ал.1 от НК
08.11.2017 год. – НОХД 1400/2014 год., ХVІ състав, докладчик съдия Елена Попова с подсъдими:
- Георги Илиев – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.252, ал.2, пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.252,
ал.2, пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
- Георги Аврамов – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.252, ал.2, пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
- Аксел Емин – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.252, ал.2, пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
- Геомил Николчев – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.252, ал.2, пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
02.11.2017 год. – НОХД 1542/2014 год., VІ състав, докладчик съдия Пламен Панайотов с подсъдими:
- Даниел Бояджиев – по чл.321, ал.1 от НК
- Христо Петров – по чл.321, ал.1 от НК
- Цветан Колев – по чл.321, ал.2 от НК
- Павел Александров – по чл.321, ал.2 от НК
- Кирил Димитров – по чл.321, ал.2 от НК
- Божидар Лашков – по чл.321, ал.1 от НК
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06.12.2017 год. – НОХД 1777/2014 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими:
- Валери Стойков – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.234в, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
- Севделин Петрунов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.234в, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
- Мирослав Петров – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.234в, ал.1, от НК
- Атанас Ласонов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.234в, ал.1, вр. чл.26, ал.2 от НК
24.11.2017 год. – НОХД 1810/2014 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев с подсъдими:
- Антон Савов – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК
- Добрин Синигеров – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Генчо Романски – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
НОХД 1907/2014 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими:
- Петър Дзивев – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.3, вр. чл.26,
ал.1 от НК
- Милко Велков – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр.
чл.26, ал.1 от НК
- Георги Димов – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26,
ал.1 от НК
- Галина Ангелова – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр.
чл.26, ал.1 от НК
Забележка: По делото е изпратено преюдициално запитване на 25.05.2016 год.
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03.11.2017 год. – НОХД 132/2015 год., ХІІІ състав, докладчик съдия Пламен Евгениев с подсъдими:
- Радослав Колев – по чл. 321, ал. 1, вр. с чл. 93, т. 20 от НК; по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 1, т. 5, пр. 1, т. 6, пр. 1 и
2, т. 7, вр. чл. 20, ал. 2 и ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 253, ал. 4, вр. ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, пр. 5, вр. ал. 1,
пр. 1, пр. 2, пр. 3 от НК
- Генчо Пашов – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 ,
т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 5 пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20,
ал.3, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 5 пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20,
ал.3, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр.
ал. 1 от НК
- Венцислав Петков – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . ал. 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1
и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . ал.1 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т.
7 вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 26 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . ал. 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл.
20, ал.2, вр. с ал. 1, от НК; по чл. 255, ал. 3 вр. 1, т. 2, пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2, т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал. 1, вр. с чл.
26 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр. 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 26 от НК
- Георги Стефанов – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от НК;
- Тодор Атанасов – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от НК
- Стефан Георгиев – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от НК;
- Петя Иванова – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 5 пр.1 , т. 6,
пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 5 пр.1 , т. 6, пр. 1
и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26 от НК
- Радомир Петров – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от НК; по чл. 257, ал.1 пр.1 /отм. ред. Към Дв. Бр.
62/1997г. /, вр. с чл. 256, пр. 2 /изм. ред. Към Дв. Бр. 62/1997г. / и чл. 255, ал. 1 пр. 2 / изм. ред. Към Дв. Бр.
62/1997г. /,вр. с чл. 20 , ал.2 във вр. с ал. 1 , вр. чл. 26 от НК;по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7
вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20,
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ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26 от НК; по чл. 257, ал.1 пр.1 /отм. ред. Към Дв. Бр. 62/1997г. /, вр. с чл. 256, пр. 2 /изм.
ред. Към Дв. Бр. 62/1997г. / и чл. 255, ал. 1 пр. 2 / изм. ред. Към Дв. Бр. 62/1997г. /,вр. с чл. 20 , ал.2 във вр. с ал. 1 от
НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 ,
т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т.
6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2
, т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл.
20, ал.2, вр. с ал.1 от НК; по чл.255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 от НК
- Георги Георгиев – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от НК; по чл. 257, ал.1 пр.1, вр. с чл. 256, пр. 2 и чл. 255,
ал. 1 пр. 2 / ред. Към Дв. Бр. 62/1997г. /,вр. с чл. 20 , ал.2 във вр. с ал. 1 от НКчл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1
и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7
вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20,
ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- Росен Рашков – по чл. 321 , ал.2 , вр. с ал.1 , вр. с чл. 93 , т.20/ Ред. Дв. Бр. 92/2002г. / от НК;по чл. 257, ал.1 пр.1 /отм.
ред. Към Дв. Бр. 62/1997г. /, вр. с чл. 256, пр. 2 /изм. ред. Към Дв. Бр. 62/1997г. / и 255 , ал. 1 пр. 2/изм. ред. Към Дв.
Бр. 62/1997г. / ,вр. с чл. 20 , ал.2 във вр. с ал. 1 , вр. чл. 26 от НК
- Якуб Якубов – по чл. 321, ал. 2 вр. ал. 1 , вр чл. 93 , т. 20 / ред Дв. Бр. 92 /2002г / от НК; по. чл. 255, ал.3 вр. ал. 1 т. 2 ,
пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал. 2 , вр. с ал. 1, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6,
пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 от НК
03.11.2017 год. – НОХД 292/2015 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова с подсъдими:
- Румен Събев – по чл.321, ал.6 НК; по чл.210, ал.1,т.1,пр.1, т.2 и т.5 вр.чл.209,ал.1 вр.чл. 26,ал.1 НК; по чл.210, ал.1,
т.1, пр.1 и т.2 вр. чл.209, ал.1 вр .чл.26, ал.1 НК
- Младен Петков – по чл.321, ал.6 НК; по чл.210,ал.1,т.2 и т.5 вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26,ал.1 НК
- Дейвид Георгакев – по чл.321, ал.6 НК; по чл.210,ал.1,т.2 и т.5 вр.чл.209, ал.1, вр.чл.63,ал.1,т.3 вр.чл.26,ал.1 НК; по
чл.210,ал.1,т.2 вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26,ал.1 НК
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- Петър Иванов – по чл.210,ал.1,т.2 вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26 НК
29.11.2017 год. – НОХД 310/2015 год., ІХ състав, докладчик съдия Мария Кавракова с подсъдими:
- Йосиф Йосифов – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 1, вр. ал. 1, пр. 2 от НК; по чл. 199, ал. 1, т. 3,
ал. 1, пр. 1 и пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК

пр. 2, вр. чл.198,

- Ивайло Симеонов - чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, в. ал. 2 от НК; по чл. 199, ал. 1, т. 3, пр. 2, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, пр.
1 и пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл.29, ал. 1, б. „а“ от НК
- Вергил Славов – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК
- Пламен Симеонов – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр.ал. 2 от НК; по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК; по
чл. 339, ал. 1, пр. 2, алт. 2 и алт. 6 от НК
- Иван Йосифов – по по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 199, ал. 1, т. 3, пр. 2, вр. чл. 198, ал. 1,
пр. 1 и пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК; по чл. 213а, ал. 2, т. 2, т. 4, пр. 2, вр. ал. 1, вр. чл.
20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК
- Йордан Йорданов – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 213а, ал. 2, т. 2 , т. 4, пр. 2, вр. ал. 1,
вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК
- Георги Гълъбов – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 348, б. „а“, пр. 2 от НК
- Кристиян Тодоров – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 354а, ал. 2, т. 1, пр. 2, вр. ал. 1, изр. 1, пр.
4, алт. 1 от НК
- Николай Рашков – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 354а, ал. 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 от НК
- Александър Йорданов – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 199, ал. 1, т. 3, пр. 2, вр. чл. 198, ал.
1, пр. 1 и пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК

14

30.11.2017 год. – НОХД 316/2015 год., ІХ състав, докладчик съдия Мария Кавракова с подсъдими:
- Юлиан Христов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.
чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ и б.“б“ от НК; по чл.211, пр.2, вр. чл.210, ал.1, т.2, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр.
чл.29, ал.1, б.“а“ и б.“б“ от НК
- Милослав Савов - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.
чл.29, ал.1, б.“а“ и б.“б“ от НК
27.11.2017 год. – НОХД 442/2015 год., ІХ състав, докладчик съдия Мария Кавракова с подсъдими:
- Гроздан Токов – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3, вр.
с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- Иван Петров – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.2, вр. с
чл. 26, ал.1 от НК
- Калоян Гендович – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.2,
вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- Емил Костадинов – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.2,
вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- Стефан Енчев – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК;по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с
чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3,
вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3 и ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7,
вр. с чл.20, ал.3 и ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- Виктория Кръстева – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК;по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20,
ал.2, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- Александър Николов – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20,
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ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- Венцислав Йорданов – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20,
ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- Милко Велков – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр.
с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
- Милчо Аврамов – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4,
вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК
15.01.2018 год. -НОХД 471/2015 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова с подсъдими:
- Латин Милев – по чл. 321 ал.3 пр.2 т.1 вр. ал.1 от НК; по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1,т.6 и т.7 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20
ал.4 от НК; по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1,т.6 и т.7 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.4 от НК
- Владислав Атанасов – по чл. 321 ал.3 пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1,т.6 и т.7 вр. чл.26 ал.1 вр.
чл.20 ал.4 от НК; по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1,т.6 и т.7 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.4 от НК
- Николай Христов – по чл. 321 ал.3 пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1,т.6 и т.7 вр. чл.26 ал.1 вр.
чл.20 ал.2 от НК; по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1,т.6 и т.7 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК
- Костадин Хайков – по чл. 321 ал.3 пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1,т.6 и т.7 вр. чл.26 ал.1 вр.
чл.20 ал.4 от НК; по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.1,т.6 и т.7 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.4 от НК
01.11.2017 год. -НОХД 503/2015 год., V състав, докладчик съдия Мариета Неделчева с подсъдими:
- Илчо Илев – по чл.321, ал.III, т.1 за във вр. ал.1 от НК; по чл.252, ал.2 предложение 2-ро във връзка с ал.1,пр.1,във
връзка с чл.20 ал.II от НК; по чл. 253, ал. V, във връзка с ал. III, т. 1, предложение последно и т. 2, във връзка с ал.
II,предложения първо и пето, във връзка с ал.1, предложение второ , във връзка, чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал. II от
НК
- Станко Желязков – по чл. 321 ал. III, т.2 във връзка с ал.II от НК; по чл.252 ал.2 предложение 2-ро във връзка с ал.1,
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пр.1,във връзка с чл.20 ал.II от НК; по чл. 253, ал. V, във връзка с ал. III, т. 1 , предложение последно и т. 2, във връзка
с ал. II, предложения първо и пето, във връзка с ал.1, предложение второ , във връзка, чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал.
II от НК
- Евгений Илиев – по чл. 321 ал.III, т.2 във връзка с ал.II от НК; по чл.252 ал.2 предложение 2-ро във връзка с ал.1,
пр.1,във връзка с чл.20 ал.II от НК; по чл. 253, ал. V, във връзка с ал. III, т. 1 , предложение последно и т. 2, във връзка
с ал. II, предложения първо и пето, във връзка с ал.1, пр. второ , във връзка, чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал. II от НК
- Станислава Илева – по чл. 321 ал.III, т.2 във връзка с ал.II от НК; по чл.252 ал.2 предложение 2-ро във връзка с ал.1,
пр.1,във връзка с чл.20 ал.II от НК; по. чл. 253, ал. V, във връзка с ал. III, т. 1 , предложение последно и т. 2, във връзка
с ал. II, предложения първо и пето, във връзка с ал.1, предложение второ , във връзка, чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал.
II от НК
- Бонка Тенева – по чл. 321 ал.III, т.2 във връзка с ал.II от НК; по чл.252 ал.2 предложение 2-ро във връзка с ал.1,
пр.1,във връзка с чл.20 ал.II от НК; по чл. 253, ал. V, във връзка с ал. III, т. 1 , предложение последно и т. 2, във връзка
с ал. II, предложения първо и пето, във връзка с ал.1, предложение второ , във връзка, чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал.
II от НК
- Иван Петров – по чл. 321 ал.III, т.2 във връзка с ал.П от НК; по чл.252 ал.2 предложение 2-ро във връзка с ал.1,
пр.1,във връзка с чл.20 ал.П от НК; по чл. 253, ал. V, във връзка с ал. III, т. 1 , предложение последно и т. 2, във връзка
с ал. II, предложения първо и пето, във връзка с ал.1, предложение второ , във връзка, чл. 26, ал.1. във вр. с чл. 20, ал.
II от НК
- Танка Петрова – по чл. 321 ал.Ш т.2 във връзка с ал.П от НК; по чл. 253, ал. 3, т. 1, предл. последно, във вр. с ал. 1,
предл. 2, във вр. с чл. 20, ал.2 от НК
НОХД 504/2015 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими:
- Никола Трифонов – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.4, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл.301, ал.1, пр.2, алт.2 вр.чл.20, ал.2 вр.чл.26, ал.1
НК; по чл.234, ал.1, пр.2 НК
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- Милко Христов – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.4, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл.301, ал.1, пр.1, пр.2 вр.чл. 20, ал. 2 НК
- Николай Колев – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.4, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл.234, ал.1, пр.2 НК; по чл.234, ал.1, пр.2 НК
- Пламен Дренски – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.4, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл.301, ал.3, пр.2, пр.4 вр. ал. 2 НК
- Наско Курдов – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.4, т.2 вр.ал. 2 НК;
- Георги Златанов – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.4, т.2 вр.ал. 2 НК
- Димитър Димитров – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.4, т.2 вр.ал. 2 НК
- Стефан Костадинов – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.4, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 215, ал. 1 НК
Забележка: Делото е спряно на 11.11.2015 год. и е изпратено преюдициално запитване
08.11.2017 год. -НОХД 507/2015 год., ХІІ състав, докладчик съдия Лилия Георгиева с подсъдими:
- Гриша Ганчев – по чл. 321, ал.3, пр.2, т.1, вр.ал.1, пр.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2 и т. 3, пр.1, вр.чл.26,
ал.1 вр.чл.20, ал.3, вр.ал.1 от НК; по чл. 144, ал.3, пр. 1, вр. ал.2, вр.ал.1 от НК
- Данаил Ганчев - чл. 321 ал. 3 пр.2 т.2 вр.ал.2 от НК; по чл. 255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.2 и т. 3, пр.1 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20
ал.2, вр.ал.1 от НК
- Милко Димитров – по чл. 321 ал. 3 пр.2 т.2 вр.ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2 и т. 3, пр.1, вр.чл.26,ал.1,
вр.чл.20, ал.2, вр.ал.1 от НК
- Емилия Станоева – по чл. 321 ал. 3 пр.2 т.2 вр.ал.2 от НК; по чл. 255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.2 и т. 3, пр.1, вр.чл.26 ал.1
вр.чл.20 ал.2, вр.ал.1 от НК
- Камелия Мирчева – по чл. 321 ал. 3 пр.2 т.2 вр.ал.2 от НК; по чл. 255 ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2 и т. 3, пр.1, вр.чл.26, ал.1,
вр.чл.20, ал.4, вр.ал.1 от НК
- Милко Талев – по чл. 321 ал. 3 пр.2, т.2, вр.ал.2 от НК; по чл. 255 ал.3 вр. ал.1 т.2 пр.2 и т. 3, пр.1 вр.чл.26 ал.1
18

вр.чл.20 ал.4, вр.ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр.с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.26, ал.1, вр.с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 от
НК
- Ивайло Талев – по чл. 321 ал. 3, пр.2, т.2, вр.ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр.с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26,ал.1, вр.
с чл. 20, ал.4 вр. ал.1, от НК
- Тодор Симеонов – по чл. 321, ал. 3, пр.2, т.2, вр.ал.2 от НК
- Ичко Лозев – по чл. 321, ал. 3, пр.2, т.2 вр.ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2 и т. 3, пр.1, вр. чл.26, ал.1,
вр.чл.20, ал.4, вр.ал.1 от НК
- Красимира Гроцева – по чл. 321 ал. 3 пр.2 т.2 вр.ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2 и т. 3, пр.1, вр.чл.26,
ал.1, вр.чл.20, ал.4, вр.ал.1 от НК
09.11.2017 год. – НОХД 554/2015 год., ІХ състав, докладчик съдия Мария Кавракова с подсъдими:
- Радослав Босилков – по чл.321, ал.3, т.1, вр. с ал.1 от НК; по чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.2, пр.1, вр.чл.26 ал.1
вр.чл.20 ал.2 от НК
- Денис Бошнаков – по чл.321, ал.3, т.2, вр. с ал.2 от НК; по чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.2, пр.1, вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20
ал.4 от НК
- Мариян Комитов – по чл.321, ал.3, т.2, вр. с ал.2 от НК; по чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.2, пр.1, вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20
ал.4 от НК
- Павел Варнаджиев – по чл.321, ал.3, т.2, вр. с ал.2 от НК; по чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.2, пр.1, вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20
ал.4 от НК
- Иван Иванов – по чл.321, ал.3, т.2, вр. с ал.2 от НК; по чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.2, пр.1, вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.4
от НК
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14.11.2017 год. – НОХД 600/2015 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова с подсъдими:
- Симеон Симеонов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1 вр.ал.1, пр.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
- Тихомир Димов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
- Петър Гецов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
- Андон Маринов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
- Венцеслав Дечев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
- Димитър Димитров – по л.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
- Габриел Колев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
- Дончо Пантилеев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК;
- Кирил Иванов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
- Мариела Маринова – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
- Стела Узунова – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
- Валери Георгиев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.253, ал.5 вр.ал.3, т.1, т.2, вр.ал.2, пр.1, пр. 2 НК
01.11.2017 год. – НОХД 633/2015 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев с подсъдими:
- Алексей Петров – по чл. 321, ал. 3 предл. 1, 2 и 4 т. 1 вр. ал 1 вр. чл. 93 т. 20 от НК; по чл. 214, ал. 2, т. 3, т. 2 и т. 1, вр.
ал. 1, вр. чл. 213а, ал.4 т.2 предл.2 вр. ал. 3, т. 2 и т. 6, вр. ал. 2, т. 1 предл. 1, т.2 и т. 6 от НК; по чл. 214, ал. 2, т. 1, т.2,
вр. ал. 1, вр. чл. 213а, ал. 3, т. 2 и т. 6, вр. ал.2 т.4 от НК; по чл. 213а, ал. 3 т.2 вр. ал. 2, т. 1 предл.1, т.3 предл. 1, т.6, вр.
ал. 1 от НК; по чл.213а ал.2 т.1 предл.1 вр. ал.1 от НК; по чл.213а ал.3 т.5 предл.1 и 2, вр. ал.2 т.4 и т.5 вр. ал.1 вр. чл.
20 ал. 3 и ал. 4 от НК; по чл. 357 ал.1 предложение 1 от НК
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- Антон Петров – по чл. 321 ал. 3 предл. 1, 2 и 4 т. 2 вр. ал 2 вр. чл. 93 т. 20 от НК
- Кирил Топалов – по чл. 214, ал. 2, т. 1, т. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 213а, ал. 3, т. 2 и т. 6, вр. ал.2 т.4 от НК
- Марчело Джотолов – по чл. 321 ал. 3 предл. 1, 2 и 4 т. 2 вр. ал 2 вр. чл. 93 т. 20 от НК; по чл. 214 ал.2 т.1 и 2 вр. ал.1
вр. чл.213а ал.3 т.2, т.5 предл.1, т.6 вр. ал.2 т.5 от НК; по чл. 214 ал.2 т.1 и 2 вр. ал.1 вр. чл.213а ал.3 т.2, и т.5 предл.1
вр. ал.2 т.5 от НК; по чл.213а ал.3 т.5 предл.1 вр. ал.2 т.2, т.4 и т.5 вр. ал.1 вр. чл. 20 ал.2 от НК; по чл.213а ал.3 т.5
предл.1 вр. ал.2 т.1 предл. 1, т.4, т.5 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал.2 от НК; по чл.203 вр.чл.201 вр.чл.93, т.1, б.”б”, пр.1 вр. Чл.
26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3 вр.ал.1,т.1 от НК; по чл.255, ал.3 вр.ал.1,т.1 от НК
- Янко Попов – по чл. 321 ал. 3 предл. 1, 2 и 4 т. 2 вр. ал 2 вр. чл. 93 т. 20 от НК; по чл.213а ал.3 т.5 предл.2 вр. ал.2 т.2,
т.4 и т.5 вр. ал.1 вр. чл. 20 ал.2 от НК; по чл.213а ал.3 т.5 предл.2 вр. ал.2 т.1 предл. 1, т.4, т.5 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал.2 от
НК
06.11.2017 год. – НОХД 646/2015 год., ІІ състав, докладчик съдия Стоян Тонев с подсъдими:
- Емил Милев – по чл. 321, ал.3, т.1 вр.ал. 1 НК; по чл. 142, ал. 2, т.1, т.2, т.6, т.8 вр.ал. 1 НК; по чл. 199, ал.1, т.1, т.5
вр.чл. 198, ал.1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 330, ал.2, т.4 вр.ал.1 НК; по чл. 116, ал. 2, пр.4 вр.ал. 1, т.6 вр.чл. 115
вр.чл. 18, ал. 1 НК; по чл. 199, ал. 2, т.3 вр.чл. 199, ал. 1, т.5 вр.чл. 198, ал.1, пр. 1, пр.2 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по
чл. 199, ал.1, т.5 вр.чл. 198, ал.1, пр. 1, пр.2 вр.чл. 20, ал. 2 вр.ал. 1 НК; по чл. 199, ал.1, т.5 вр.чл. 198, ал.1, пр. 2
вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК
- Лазарин Лазаров – по чл. 199, ал.2, т.3 вр.чл. 199, ал.1, т.5 вр.чл. 198, пр.1, пр.2 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК
- Едуард Павлов – по чл.321, ал.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 199, ал.2, т.3 вр.чл. 199, ал.1, т.5 вр.чл. 198, пр.1, пр.2 вр.чл.
20, ал.2 вр.ал. 1 НК
- Мартин Димитров – по чл.321, ал.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 142, ал.2, т.1, т.2, т.6, т.8 вр.ал. 1 НК; по чл. 199, ал.1, т.1,
т.5 вр.чл. 198, ал.1, пр. 2 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 330, ал.2, т.4 вр.ал.1 НК; по чл. 199, ал.1, т.5 вр.чл. 198, ал.1,
пр. 2 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК
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28.11.2017 год. – НОХД 787/2015 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова с подсъдими:
- Виктор Боцев – по чл. 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.1 НК; по чл. 143, ал.2 вр.ал. 1, пр.1 вр.чл. 20, ал.2, ал. 1
НК; по чл. 143, ал.2 вр.ал. 1, пр.1 вр.чл. 20, ал.2, ал. 1 НК; по чл. 143, ал.2 вр.ал. 1, пр.1, алт. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК
- Емил Иванов – по чл. 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.2 НК; по чл. 143, ал.2 вр.ал. 1, пр.1 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал. 1
НК
- Ивайло Павлов – по чл. 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.2 НК; по чл. 143, ал.2 вр.ал. 1, пр.1 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.
1 НК
- Андрей Павлов – по чл. 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.2 НК; по чл. 143, ал.2 вр.ал. 1, пр.1 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.
1 НК
- Георги Мирчев – по чл. 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.2 НК
- Ненко Петров – по чл. 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.2 НК; по чл. 354а, ал.2, изр.2, т.4 вр.ал.1, пр.4, алт.1
вр.чл. 29, ал.1, б.Б НК
- Милен Василев – по 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.2 НК
15.11.2017 год. – НОХД 880/2015 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев с подсъдими:
- Ангел Попов – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.1 вр.ал. 1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1
вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 142, ал.4, пр.2
вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 150 вр.чл. 20, ал. 2 вр.ал. 1 НК; по чл. 214,
ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.1, пр. 1, т.5, пр. 2 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 214, ал. 2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2,
т.5, пр.2 вр.ал. 1 НК
- Анатоли Ангелов –по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 142, ал.4, пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, т.7, пр.1, т.8
вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 150 вр.чл. 20, ал. 2 вр.ал. 1 НК; по чл.213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал.1 НК
- Цветомир Ценов – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл.214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4, вр.т.5,
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пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.3 вр.ал. 1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл.
214, ал.2, т.1, пр.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.2, т.4, т.5,
пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.3 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по чл.170,
ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.3 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по чл. 214,
ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.2, т.5, пр.2 вр.ал.1
вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1, пр.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.4, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по
чл.213а, ал.2, т.1, т.2, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.4, т.5, пр.2
вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по
чл. 142, ал.4, пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 150 вр.чл. 20, ал. 2 вр.ал.
1 НК
- Нина Македонска – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1
вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.2, т.5,
пр.2 вр.ал.1 НК
- Боил Комаревски – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1
вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 214, ал. 1 НК;
по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.1, пр.1, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 НК
- Ивайло Николов – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 142, ал.4, пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, т.7, пр.1, т.8
вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 150 вр.чл. 20, ал. 2 вр.ал. 1 НК
- Димитър Димитров – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4 вр.
т.5, пр.2 и т.7 вр.ал. 1 вр.чл.20 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4, т.5, пр.2, т.7 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК;
по чл. 214, ал.2, т.1, пр. 1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2, т.7 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.2,
т.4, т.5, пр.2, т.7 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК;
по чл.170, ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК;
по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.1, т.1, пр.1, т.4, т.5, пр.2 и т.7 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал. 2 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.2,
т.5, пр.2, т.7 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.4, т.5, т.7 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал. 2
вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, т.2, т.4 т.5, пр.2, т.7 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а,
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ал.2, т.4, т.5, пр.2 и т.7 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал. 2 вр.ал.1 НК
- Върбан Димитров – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4 вр.
т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр. 1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по
чл. 214, ал.2, т.1, пр. 1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал. 2 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр. 1,т.2, т.4,
т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по
чл.170, ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по
чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.1, пр. 1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал. 2 вр.ал.1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл.
213а, ал.2, т.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1 НК
- Цветомир Димитров – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр. 1, т.2, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1
вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по чл.170, ал.2 вр.ал.1
вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК
- Милен Иванов – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1
вр.чл.20, ал. 2 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр. 1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК
- Мартин Методиев – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр. 1, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20,
ал.4 вр.ал.1 вр. чл. 26, ал. 1 НК; по чл. 142, ал.4, пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1
НК; по чл. 150 вр.чл. 20, ал. 2 вр.ал. 1 НК
- Михаил Христов – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 142, ал.4, пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, т.7, пр.1, т.8
вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 150 вр.чл. 20, ал. 2 вр.ал. 1 НК
- Цветелин Симеонов – по чл. 142, ал.4, пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл.
150 вр.чл. 20, ал. 2 вр.ал. 1 НК

20.11.2017 год. – НОХД 882/2015 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Елена Попова с подсъдими:
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- Стефан Бонев – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.1 вр.ал.1, пр.1, пр.2 НК
- Христо Ангелов – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК
- Владислав Георгиев – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК
- Милен Даврански – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.1 вр.ал.1, пр.2 НК
- Веселин Димитров – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК
- Даниел Ангелов – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК
- Гочо Гочев – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК
- Любен Стефанов – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК
- Димитър Петков – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 вр.ал. 1, пр.4,
пр.5, алт. 1 вр.чл. 26, ал.1 НК
- Георги Пенев – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2 НК; по чл. 354а, ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 НК
- Светослав Костакиев – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК
- Веселин Христов – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.3,пр.1, т. 1, пр. 1 НК
- Камен Еленков – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 вр. чл. 26, ал.1 НК
- Маргарит Ребранинов – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 НК
- Светослав Добрев – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 НК; по чл. 354а,
ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 НК
- Цветан Ангелов – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК
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- Радослав Ангелов – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 НК
- Кирил Бонев – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.2, т.1, пр. 2 вр.ал. 1, изр. 1, пр.4, алт. 1
вр.чл. 321, ал. 3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал.2 НК
10.11.2017 год. – НОХД 965/2015 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова с подсъдими:
- Андреан Атанасов – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.1 вр.ал. 1, пр.2 НК; по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 1, т.4 вр.ал.1,
пр. 4, алт.1, пр.5, алт. 1 вр.чл. 29, ал. 1, б.А НК
- Благо Андреев – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.1 вр.ал. 1, пр.2 НК
- Венцислав Филипов – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 1 вр.ал.1, пр. 4,
алт.1 вр.чл. 20, ал.2 НК
- Филип Филипов – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 1 вр.ал.1, пр. 4, алт.1
вр.чл. 20, ал.2 НК
- Димитър Титев – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 1, т.4 вр.ал.1, пр. 4,
алт.1 вр.чл. 29, ал.1, б.А, б. Б НК; по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 1, т.4 вр.ал.1, пр. 4, алт.1 вр.чл. 29, ал.1, б.А, б. Б НК
- Емил Атанасов – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал. 2 НК
- Ганчо Йорданов – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал. 2 НК
- Георги Георгиев – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал. 2 НК
- Димитър Михайлов – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал. 2 НК
- Нели Калева – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал. 2 НК
- Генади Ганчев – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал. 2 НК
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15.01.2018 год. – НОХД 988/2015 год., V състав, докладчик съдия Мария Неделчева с подсъдими:
- Николай Мечков – по чл. 321, ал.3, т. 1 вр.ал. 1 вр.чл. 93, т.20 НК
- Николай Далакманов – по чл. 143, ал. 1 НК; по чл. 321, ал.3, т. 1 вр.ал. 1 вр.чл. 93, т.20 НК; по чл.216, ал. 5 вр.ал. 1
вр.чл. 142, ал. 2, т.8 вр.чл. 20, ал. 3 НК; по чл. 216, ал. 5, пр. 3 вр.ал.1, вр.чл. 142, ал.2 , т.8 вр.чл. 20, ал. 2 вр.чл. 26 НК;
по чл.330, ал. 2, т.4, пр. последно вр.ал.1 вр.чл. 20, ал. 3 НК; по чл.339, ал. 1, пр. 2 НК вр.чл. 6 и чл. 7 от ЗКВВООБ и чл.
44 от ППЗКВВООБ
- Андрей Янев – по чл. 321, ал.3, т.2 вр.ал. 2 вр.чл. 93, т.20 НК; по чл.216, ал. 5, пр. 1, пр. 3 вр.ал. 1 вр.чл. 142, ал. 2, т.
6, пр. 2, т.8 вр.чл. 20, ал. 2 НК; по чл.216, ал. 5, пр. 3 вр.ал. 1 вр.чл. 142, ал. 2, т.6, пр. 2, т.8 вр.чл. 20, ал. 3 вр.чл. 26 НК;
по чл.330, ал. 2, т.4, пр. последно вр.ал.1 вр.чл. 20, ал. 2 НК; по чл. 216, ал. 5, пр.1, пр. 3 вр.ал.1, вр.чл. 142, ал. 2, т.6,
пр. 2, т.8 вр.чл. 20, ал. 2 НК; по чл. 354а, ал.2,т.1, пр.2 вр.ал.1 НК вр.чл.73 и чл. 30 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от Наредбата
за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП вр чл. 30 ЗКНВП
- Георги Тодоров – по чл. 321, ал.3, т.2 вр.ал. 2 вр.чл. 93, т.20 НК; по чл.216, ал. 5, пр. 1, пр. 3 вр.ал. 1 вр.чл. 142, ал. 2,
т. 6, пр. 2, т.8 вр.чл. 20, ал. 3 НК; по чл. 354а, ал.2,т.1, ал.1 НК вр.чл.73 и чл. 30 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от Наредбата за
условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП вр чл. 30 ЗКНВП
- Иван Попов – по чл. 321, ал.3, т.2 вр.ал. 2 вр.чл. 93, т.20 НК; по чл. 354а, ал.2,т.1, ал.1 НК вр.чл.73 и чл. 30 от ЗКНВП и
чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП вр чл. 30 ЗКНВП
- Стоян Кънчев – по чл. 321, ал.3, т.2 вр.ал. 2 вр.чл. 93, т.20 НК; по чл.216, ал. 5, пр. 1, пр. 3 вр.ал. 1 вр.чл. 142, ал. 2, т.
6, пр. 2, т.8 вр.чл. 20, ал. 3 НК
- Свилен Далакманов – по чл. 321, ал.3, т.2 вр.ал. 2 вр.чл. 93, т.20 НК; по чл.216, ал. 5, пр. 1, пр. 3 вр.ал. 1 вр.чл. 142,
ал. 2, т. 6, пр. 2, т.8 вр.чл. 20, ал. 3 НК; по чл.330, ал. 2, т.4, пр. последно вр.ал.1 вр.чл. 20, ал. 2 НК
- Неделчо Милчев – по чл.216, ал. 5, пр. 1, пр. 3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал. 3 НК
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- Атанас Вълчанов – по чл.330, ал. 1 вр.чл. 20, ал. 3 НК
03.11.2017 год. – НОХД 1030/2015 год., VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров с подсъдими:
- Цветелин Цветков – по чл. 311, ал. 1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по чл.321, ал. 3, пр. 2, пр. 4 вр.ал. 2 вр.ал.1 НК
- Антон Ангелов – по чл. 311, ал. 1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по чл.321, ал. 3, пр. 2, пр. 4 вр.ал. 2 вр.ал.1 НК
- Желязко Калинов – по чл.321, ал. 3, пр. 2, пр. 4 вр.ал. 2 вр.ал.1 НК
- Никола Димитров – по чл. 308, ал. 7 вр.ал.2 НК; по чл.321, ал. 3, пр. 2, пр. 4 вр.ал. 2 вр.ал.1 НК
07.11.2017 год. – НОХД 1064/2015 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев с подсъдими:
- Петър Тонков - по чл.321, ал. 3, пр. 2, т.1 вр.ал.1, пр. 2 НК
- Ивайло Стоянов – по чл.321, ал. 3, пр. 2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2, пр. 1, т.6, т.7 вр.чл.26, ал.1
вр.чл.20, ал.2 НК
- Красимира Димитрова – по чл.321, ал. 3, пр. 2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2, пр. 1, т.6, т.7 вр.чл.26, ал.1
вр.чл.20, ал.4 НК; по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2, пр. 1, т.6, т.7 вр.чл.26, ал.1 вр.чл.20, ал.2 НК
- Пламен Петров – по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2, пр. 1, т.6, т.7 вр.чл.26, ал.1 вр.чл.20, ал.2 НК
16.11.2017 год. – НОХД 1065/2015 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов с подсъдими:
- Цветомир Модев – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, т.1 вр.ал.1, пр.3, пр.4 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК; по
чл.242, ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК
- Борислав Петров – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3,
пр.4 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК
- Емил Нешев – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, пр.4
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вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК; по чл.242, ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, ал.4 НК
- Желязко Новаков – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3,
пр.4 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК; по чл.242, ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК
- Кирил Кирилов – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3,
пр.4 вр.чл. 20, ал.2 НК; по чл.242, ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, ал.2 вр.чл.18, ал.1 НК_
- Янчо Янков – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, пр.4
вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл.242, ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 НК
- Янко Новаков – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, пр.4
вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК; по чл.242,ал 4 вр.ал.2 вр.чл.20,ал.4 вр.ал.1 НК
- Янчо Христов – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, пр.4
вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК; по чл. 242, ал. 4 вр.ал. 2 вр.чл. 20, ал. 4 вр.ал. 1 НК
- Людмил Рахнев – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3,
пр.4 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК; по чл.242, ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК
- Бойко Герасков – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3,
пр.4 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК
НОХД 1127/2015 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов с подсъдими:
- Борис Томов – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10, т.1 вр.ал.1, пр. 2 НК
- Иван Томов – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10, т.2 вр.ал.2 НК
- Виктория а Тасева – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10, т.2 вр.ал.2 НК
- Георги Газиев – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а, ал.2, изр.2,т.1, пр.2 вр.ал.1, пр.4 НК; по
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чл.354а, ал.2, изр.2,т.1, пр.2 вр.ал.1, пр.5 НК
- Даниел Толтуков – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а, ал.2, изр.2,т.1, пр.2 вр.ал.1, пр.4 НК;
по чл.354а, ал.2, изр.2,т.1, пр.2 вр.ал.1, пр.5 НК
- Ивайло Матияс – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а, ал.2, изр.2,т.1, пр.2 вр.ал.1, пр.4 НК
- Станимир Панчев – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а, ал.2, изр.2,т.1, пр.2 вр.ал.1, пр.4 НК
Забележка: Производството по делото е спряно на 28.06.2017 год.
14.11.2017 год. – НОХД 1251/2015 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова с подсъдими
- Ангел Трайков – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.5 от НК
- Марин Яръмов - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.5, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 от НК
- Антон Ханджийски - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1 от НК
- Валентин Петров - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.4 и пр.5, т.1, пр.2, вр. ал.1,
пр.4 от НК
- Васил Кръстев - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.339, ал.2, пр.6, вр. ал.1, пр.2, алт.2 и 6 от НК

14.11.2017 год. – НОХД 1277/2015 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева с подсъдими:
- Симеон Танев – по чл.321, ал.3 вр.ал.2 НК; по чл.255, ал.3 вр.ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7 вр.чл. 20, ал.2 вр.чл.26, ал.1 НК; по
чл.255, ал.3 вр.ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7 вр.чл. 20, ал.3 вр.чл.26, ал.1 НК
- Добрин Добрев – по чл.321, ал.3 вр.ал.2 НК; по чл.255, ал.3 вр.ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7 вр.чл. 20, ал.4 вр.чл.26, ал.1 НК;
по чл.255, ал.3 вр.ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7 вр.чл. 20, ал.4 вр.чл.26, ал.1 НК
- Веселин Ранчев – по чл.321, ал.3 вр.ал.2 НК; по чл.255, ал.3 вр.ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7 вр.чл. 20, ал.4 вр.чл.26, ал.1 НК;
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по чл.255, ал.3 вр.ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7 вр.чл. 20, ал.4 вр.чл.26, ал.1 НК
- Красимир Неделчев – по чл.321, ал.3 вр.ал.2 НК; по чл.255, ал.3 вр.ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7 вр.чл. 20, ал.2 вр.чл.26, ал.1
НК; по чл.255, ал.3 вр.ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7 вр.чл. 20, ал.4 вр.чл.26, ал.1 НК
- Георги Георгиев – по чл.321, ал.3 вр.ал.2 НК
- Катерина Халтъкова – по чл.321, ал.3 вр.ал.2 НК
17.11.2017 год. – НОХД 1321/2015 год., ІХ състав, докладчик съдия Мария Кавракова с подсъдими:
- Галина Цачева – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК
- Красимир Николов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК
- Мирослав Чуканов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК
- Радостина Николова – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК
18.01.2018 год. – НОХД 1358/2015 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова с подсъдими:
- Георги Илиев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1 вр.ал.1 НК; по чл. 210, ал.1, т.1,т.2,т.5 вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26, ал. 1 НК
- Димитър Парушев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1 вр.ал.1 НК; по чл. 210, ал.1, т.1,т.2,т.5 вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26, ал. 1 НК
- Найден Василев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл. 210, ал.1, т.1,т.2,т.5 вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26, ал. 1 НК
- Кольо Георгиев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл. 210, ал.1, т.1,т.2,т.5 вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26, ал. 1 НК
- Михаил Стайков – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл. 210, ал.1, т.1,т.2,т.5 вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26, ал. 1 НК
НОХД 1395/2015 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими:
- Иван Гаванозов – по чл.321, ал.3, т.1 вр.ал.1 НК; по чл.255, ал.3 вр.ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7 вр.чл. 26, ал.1 НК
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- Георги Колев – по чл.321, ал.3, т.2 вр.ал.2 НК
- Живко Михов – по чл.321, ал.3, т.2 вр.ал.2 НК
- Пламен Недев – по чл.321, ал.3, т.2 вр.ал.2 НК
Забележка: Производството по делото е спряно на 23.05.2017 год.
НОХД 1428/2015 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов с подсъдими:
- Николай Тошев – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.
чл.18, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ от НК
- Галин Мирчев – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК;
по чл.354а, ал.1 от НК
- Ивайло Гъдев – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Георги Стойков – по чл.354а, ал.2, т.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ от НК

27.10.2017 год. – частично
споразумение и отвод
- Николай Тошев – една
година и два месеца
лишаване от свобода при
първоначален строг режим
- Галин Мирчев – една
година лишаване от свобода
при първоначален общ
режим
- Георги Стойков –две
години лишаване от свобода
при първоначален строг
режим

НОХД 1451/2015 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев с подсъдими:

04.10.2017 год. – присъда

- Ивайло Василев – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК

- Ивайло Василев –
невиновен

- Георги Божилов – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК

- Георги Божилов –
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- Йордан Джогански по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК

невиновен

- Филип Макавейски – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК

- Йордан Джогански
невиновен

- Владислав Николов – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК
- Стойко Методиев – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК
- Любомир Любомиров – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК

- Филип Макавейски –
невиновен
- Владислав Николов –
невиновен
- Стойко Методиев –
невиновен
- Любомир Любомиров –
невиновен

06.11.2017 год. – НОХД 1458/2015 год., ХVІ състав, докладчик съдия Елена Попова с подсъдими:
- Милко Милков – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20,
ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.20,
ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1,
т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Росен Драгнев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2,
вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК
- Златомир Иванов Иванов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, ал.1,
вр. чл.20, ал.3, вр. ал.1 от НК
- Кирил Илиев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Иван Колев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
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07.11.2017 год. – НОХД 1497/2015 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев с подсъдими:
- Петър Петров – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.302, т.1 и т.2, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по
чл.293, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Станислав Марков – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.1 и т.2, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК
- Валентин Христов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Любен Мерджанов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
19.12.2017 год. – НОХД 1744/2015 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова с подсъдими:
- Ралица Любенова – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1 от НК; по
чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр.
чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по
чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а,
ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК;
по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а,
ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2 т.6, вр. ал.1 от НК
- Росен Чолов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр.
ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.149а, ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2,
т.1 и т.6, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.149а, ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1 от НК
- Пламен Кирилов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.159а, ал.2, т.6,
вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.1, пр.2 от НК
- Дияна Петрова – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г,
вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а,
ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК
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НОХД 1745/2015 год., ХІІІ състав, докладчик съдия Пламен Евгениев с подсъдими:

20.10.2017 год. – присъда

- Христо Василев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.214, ал.2, т.1 и т.2, вр. чл.213а, ал.3, т.2, вр. ал.2,
т.5, вр. ал.1, вр. чл.142, ал.2, т.8 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. чл.213а, ал.3, т.2, вр. ал.2, т.5, вр. ал.1, вр. чл.142, ал.2,
т.8 от НК; по чл.304б, ал.1 от НК

- Христо Василев – девет
години лишаване от свобода
при първоначален строг
режим, 8 000 лв. глоба и
конфискация на една трета
от имуществото му.

- Станка Върбанова – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. чл.213а, ал.2, т.5, вр. ал.1, вр.
чл.142, ал.2, т.8 от НК
- Борис Маринов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Тома Илиев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Златко Танев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. чл.213а, ал.2, т.5, вр. ал.1, вр. чл.142,
ал.2, т.8 от НК

- Станка Върбанова –две
години лишаване от свобода
с пет години изпитателен
срок и 2 500 лв. глоба
- Борис Маринов –
единадесет години
лишаване от свобода при
първоначален строг режим и
5 000 лв. глоба
- Тома Илиев – невиновен
- Златко Танев – невиновен

30.11.2017 год. – НОХД 1747/2015 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова с подсъдими:
- Димитър Колев – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК
- Георги Банев – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Чавдар Дюлгеров – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
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- Юрий Кузнецов – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Димитър Шопов – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Илия Илиев – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Йоланта Бозукова – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
21.11.2017 год. – НОХД 6/2016 год., VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров с подсъдими:
- Иван Иванов – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.1, вр. чл.93, т.20 от НК
- Христо Георгиев – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.1, вр. чл.93, т.20 от НК
- Ани Савова – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК
- Симеон Христов – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК
- Йордан Йорданов – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК
- Борислав Ромилов – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК
- Филип Атанасов – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК
- Амир Хусаини – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, т.2, пр.1, т.6,
пр.2, и т.7 вр. чл.26, ал.1 от НК
- Георги Петров Андонов – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, т.2, т.6, пр.2, и т.7 вр. чл.26, ал.1 от НК
- Костадин Добрев Костадинов – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, т.2, пр.1, т.6, пр.2, и т.7 вр. чл.26, ал.1 от НК
15.11.2017 год. – НОХД 164/2016 год., VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров с подсъдими:
- Румен Хаджиев – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК
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- Таня Хаджиева – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Наталия Арсова – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4,
вр. чл.26, ал.1 от НК
- Миглена Георгиева Хаджиева – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Алекс Табанлийски – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК
15.11.2017 год. – НОХД 171/2016 год., ХІІ състав, докладчик съдия Лилия Георгиева с подсъдими:
- Стефан Стефанов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК
- Милен Минчев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.213а, ал.3, т.3, пр.2, алт.3, вр. ал.2, т.4, вр. ал.1, вр.
чл.26, ал.1 от НК
- Яким Василев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Даниел Миланов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.213а, ал.3, т.3, пр.2, алт.3, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от
НК
- Кирил Велинов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Айман Хамуи – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Пламен Сурчев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; чл.213а, ал.3, т.3, пр.2, алт.3, вр. ал.2, т.4, вр. ал.1, от НК
- Георги Георгиев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Мирослав Добрев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
13.11.2017 год. – НОХД 322/2016 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев с подсъдими:
- Димитринка Фурнаджиева – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр.
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чл.26, ал.1, вр. чл20, ал.4 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл20, ал.4 от НК
- Борис Борисов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр.
чл.20, ал.2 от НК
- Йордан Червенков – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26,
ал.1, вр. чл20, ал.2 от НК
- Светлин Стефанов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1,
вр. чл20, ал.4 от НК
- Недялко Неделчев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК

20.03.2018 год. – НОХД 599/2016 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова с подсъдими:
- Ангел Димитров – по чл.301, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, вр. чл.321, ал.1, т.1
от НК
- Деян Славов – по чл.301, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, вр. чл.321, ал.1, т.1 от
НК
- Динко Динев – по чл.304, ал.1 от НК
- Георги Апостолов – по чл.301, пр.2 вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Николай Василев – по чл.301, пр.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Стоян Михов – по чл.304, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК
- Георги Георгиев – по чл.301, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, т.2, вр., ал.2, от НК
- Любен Мерджанов – по чл.301, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, т.2, вр. ал.2 от
НК
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- Стоян Стоянов – по чл.301, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК
03.11.2017 год. – НОХД 813/2016 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев с подсъдими:
- Димитрина Рангелова – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр.
чл.26, ал.1 от НК
- Мария Жекова – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1
от НК
- Нели Канева – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от
НК
- Надежда Тодорова – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26,
ал.1 от НК
22.02.2018 год. – НОХД 981/2016 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова с подсъдими:
- Ваньо Василев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр.
чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК
- Живко Белкин – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр.
чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК
- Илия Илиев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр.
чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
18.12.2017 год. – НОХД 1006/2016 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими:
- Мартин Антов – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.339, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.199, ал.2,
т.3, вр. ал.1, т.5, вр. чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.200, вр. чл.199, ал.1, т.5, вр. чл.198, ал.1, пр.1, вр. чл.20,
ал.2 от НК
- Валентин Янев – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК
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- Валери Александров – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал.2, от НК
- Иван Илиев – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Христо Христов – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал. 2 от НК
- Николай Стойков – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал..2 от НК
- Димитър Георгиев – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2 вр. ал..2 от НК
- Жечо Белясин – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал..2 от НК
- Ангел Мечкаров – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал..2 от НК; по чл.200, вр. чл.199, ал.1, т.5, вр. чл.198, ал.1, пр.1,
вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.339, ал.1 от НК; по чл.339, ал.1 от НК
- Николай Рангелов – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.200, вр. чл.199, ал.1, т.5, вр. чл.198, ал.1,
пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
- Денислав Пеев – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.200, вр. чл.199, ал.1, т.5, вр. чл.198, ал.1, пр.1,
вр. чл.20, ал.2 от НК
- Емил Милев – по чл.199, ал.2, т.3, вр. ал.1, т.5, вр. чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
29.11.2017 год. – НОХД 1371/2016 год., І състав, докладчик съдия Георги Ушев с подсъдими:
- Михаил Йерусалимов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, пр.1,
вр. ал.1, пр.1, и пр.2, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, вр.
чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г,
пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.1, пр.2
вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г,
пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, вр. чл.20, ал.2 от НК
- Георги Ризов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4, вр. чл.20,
ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.1,
пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК
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- Ася Костова – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и
пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по
чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, вр.
чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.1,
пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК
- Красимир Чамов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Ариен Бици – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и
пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а,
ал.1, пр.1 и пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК
23.11.2017 год. – НОХД 1390/2016 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими:
- Валентин Кирилов – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.199, ал.1, т.5, вр. чл.198, ал.4, вр. ал.1, вр.
чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.216, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195,
ал.1, т.3 и т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ от НК
- Красимир Йорданов – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК

20.11.2017 год. – НОХД 1821/2016 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев с подсъдими:
- Николай Пиронков – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1, пр.1, алт.1, вр. чл.20, ал.2, вр.
ал.1 от НК
- Виктор Иларионов – по чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1, пр.1, алт.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.159а, ал.2, т.6, вр.
ал.1, пр.4 от НК; по чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1, пр.4 от НК; по чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1, пр.4 от НК; по чл.159а, ал.2, т.6,
вр. ал.1, пр.4 от НК
13.11.2017 год. – НОХД 1853/2016 год., VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров с подсъдими:
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- Поля Пеева – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1 вр. ал.1 , пр.2 от НКц по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1
от НК
- Спасена Генчева – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК
- Любомир Драгостинов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК
- Антон Събев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК
- Руслан Мирянов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК
11.12.2017 год. – НОХД 1913/2016 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова с подсъдими:
- Хованес Манукян- по чл.321, ал.3, пр.2, т.1 вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.3,
вр. чл.26, ал.1 от НК
- Пламен Тотев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр.
чл.26, ал.1 от НК
- Владимир Русев - чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр.
чл.26, ал.1 от НК
- Стоян Атанасов - чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр.
чл.26, ал.1 от НК
08.02.2018 год. – НОХД 2157/2016 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова с подсъдими:
- Гьорче Въндев – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, вр. ал.2 от НК; ПО чл.234, ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.234, ал.2,
т.2, вр. ал.1, пр.1 от НК
- Борис Борисов – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, вр. ал.2 от НК; по чл.234, ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.1 и пр.2, вр. чл.28, ал.1 от
НК
- Емил Димитров – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, вр. ал.2 от НК
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- Георги Банов – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, вр. ал.2 от НК
- Ангел Ангушев – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, вр. ал.2 от НК
- Илия Трушков – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.4, вр. ал.2 от НК
07.11.2017 год. – НОХД 2293/2016 год., ХVІ състав, докладчик съдия Елена Попова с подсъдими:
- Георги Христов – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК
- Иван Иванов – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр.
чл.26, ал.1 от НК; по чл.339, ал.1 от НК; по чл.354а, ал.1 от НК
- Александър Киров – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.3 от НК
- Енчо Янакиев - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, от НК
- Иво Кръстанов – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2,
вр. ал.1 от НК
- Мартин Иванов – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20,
ал.2, вр. ал.1 от НК
- Мохамед Еунда – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1 пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Насер Алшдаифат – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1 пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
10.11.2017 год. – НОХД 2475/2016 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими:
- Георги Петков – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК
- Константин Найденов – по . чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4 от НК
- Марио Наков – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
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- Михаил Димитров – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4 от НК
- Симеон Велев – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, вр. ал.1, пр.4 от НК; по чл.354а, ал.1,
изр.2, пр.1 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4 от НК
19.01.2018 год. – НОХД 2679/2016 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева с подсъдими:
- Станислав Стефанов – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.252, ал.2 вр. ал.1 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр.
чл.20, ал.2 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по
чл.142, ал.2, т.2, 7 и 8, вр. ал.1 от НК
- Станислав Тодоров – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.252, ал.2 вр. ал.1 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр.
чл.20, ал.2 от НК; по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1,
вр. чл.20, ал.2 от НК
- Калин Стоянов – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.142, ал.2, т.2, 7 и 8, вр. ал.1 от НК; по чл.339, ал.1 от НК
- Йордан Митов – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.215, ал.1 от НК
- Симеон Симов – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
21.11.2017 год. – НОХД 2979/2016 год., І състав, докладчик съдия Георги Ушев с подсъдими:
- Радослав Алексиев - по чл. 321, ал. 3. пр. 2. т. 2 вр. ал. 2 НК; по чл. 213а. ал. 3. т. 3. пр. 3 вр. ал.1 вр. чл. 26. ал. 1 НК;
- Владислав Алексиев - по чл. 321, ал. 3, пр. 2. т. 2 вр. ал. 2 НК
- Асен Иванов - по чл. 321. ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 НК
09.11.2017 год. – НОХД 2980/2016 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева с подсъдими:
- Нидал Абдо - за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 НК;
- Алдин Найденов - за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 НК;
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- Данаил Александров - за престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 НК и чл. 280, ал. 2, т. 3, т. 4 и т. 5
вр. с ал. 1 вр. с чл. 18, ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4 НК
- Георги Филев - за престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 НК и чл. 280, ал. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 вр. с ал.
1 вр. с чл. 18, ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 4 НК

17.11.2017 год. – НОХД 3022/2016 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев с подсъдими
- Сашко Петров – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 НК; по чл.242, ал.2, пр.1, вр. чл.20, ал.2 НК
- Васил Косев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.242, ал.2, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
- Йорданка Христовска – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.242, ал.2, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК

03.11.2017 год. – НОХД 3063/2016 год., V състав, докладчик съдия Мариета Неделчева с подсъдими:
- Христо Христов - за престъпления по чл.321, ал.3,т.1 вр., ал.1 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.З вр.ал.1 от НК;
по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.З вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.З вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2
вр.ал.1 вр.чл.20 ал.З вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.З вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20
ал.З вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.З вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.З вр.ал.1 от НК;
по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.З вр.ал.1 отНК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.З вр.ал.1 отНК; по чл.143 ал.2
вр.ал.1 вр.чл.20 ал.З вр.ал.1 отНК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.З вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20
ал.З вр.ал.1 от НК;
- Красимир Христов - за престъпления по чл.321, ал.3,т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от
НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК; чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2
вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20
ал.2 вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 отНК,
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по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК 11.чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 о тНК

- Анатолий Порязов - за престъпления по чл.321 ал.З т.2 вр.ал.2 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от
НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2
вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20
ал.2 вр.ал.1 отНК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 отНК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК

- Георги Георгиев - за престъпления по чл.321, ал.З т.2 вр.ал.2 отНК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК;
по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 отНК; по чл.143 ал.2
вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 отНК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20
ал.2 вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 отНК;
по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 отНК 12. чл.143 ал.2
вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК
- Митко Минков - за престъпления по чл.321 ал.З т.2 вр.ал.2 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК;
по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК чл.143 ал.2 вр.ал.1
вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК
- Димитър Василев за престъпления по чл.321 ал.З т.2 вр.ал.2 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК;
по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК
- Йордан Димитров за престъпления по чл.321 ал.З т.2 вр.ал.2 от НК; по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК;
по чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 отНК
- Петър Петров - за престъпление по: чл.143 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК
03.11.2017 год. – НОХД 3349/2016 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими:
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- Анжело Върбанов - за престъпление по чл.321, ал.З, пр.2 и пр.З, алт.10, т.2, вр.ал.2 от НК.
- Васил Стоев - за престъпление по чл.321, ал.З, пр.2 и пр.З, алт.10, т.2, вр.ал.2 отНК
- Марио Христов - за престъпление по чл.321, ал.З, пр.2 и пр.З, алт.10, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл. 354а, ал. 1 пр.4, алт. 1
от НК.
- Марио Петков - за престъпление пo чл.321, ал.З, пр.2 и пр.З, алт.10, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл. 354а, ал.1, пр.4 и пр.5
от НК.
- Мартин Марков - за престъпление по чл.321, ал.З, пр.2 и пр.З, алт.10, т.2, вр.ал.2 о т Н К и п о ч л . 354а, ал.1, пр.4 от
НК.

12.12.2017 год. – НОХД 3375/2016 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова с подсъдими:
- Иво Дамянов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.155, ал.5, т.1, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Мартин Петелков – по чл321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
02.11.2017 год. – НОХД 3395/2016 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова с подсъдими:
- Мила Георгиева - за престъпление по чл.321, ал.З, пр.2 т.1 вр. ал. 1 от НК,
- Ангел Ангелов - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК и по чл. 354а ал.2 т.1 пр.2 вр. ал.1 от НК,
- Антони Янков - за престъпление по чл. чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК и по чл. 354а ал.2 т.1 пр.2 вр. ал.1 от НК,
- Георги Божилов - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК,
- Максим Кулишев - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК и по чл. 3 54а ал.2 т. 1 пр.2 вр. ал. 1 от НК,
- Мирослав Стоянов - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК,
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- Михаил Георгиев за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК,

- Олег Попов - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК,

- Пламен Цеков - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК.

20.11.2017 год. – НОХД 3396/2016 год., ХVІ състав, докладчик съдия Елена Попова с подсъдими:
- Недялко Цвятков – по чл.321 ал.З, пр.2, пр.3, т.2, вр. с ал.2 от НК
15.11.2017 год. – НОХД 3457/2016 год., ІХ състав, докладчик съдия Мария Кавракова с подсъдими:
- Атанас Попов за престъпление по: чл. 255 ал. 3 вр. с ал. 1, т. 2 пр.1, т. 6, т. 7, вр. с чл. 20 ал. 2, вр. с чл. 26 ал.1 от
НК
- Веселин Маринов за престъпление по: чл. 321 ал.З пр.2 т. 2 вр. ал.2 НК
- Николай Николов за престъпление по: чл. 321 ал.З пр.2 т. 2 вр. ал.2 НК
- Чавдар Нейков за престъпления по : L чл.321 ал.З, пр.2, т.1, вр. с ал.1 пр. 2 от НК; по чл. 255 ал. 3 вр. с ал. 1, т. 2
пр.1, т. 6, т. 7, вр. с чл. 20 ал. 4, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.
02.11.2017 год. – НОХД 3461/2016 год., ХІІ състав, докладчик съдия Лилия Георгиева с подсъдими:
- Младен Милков - по чл. 321, ал. 3, пр. последно, т. 1, вр. ал. 1, пр. 2 /ред. ДВ, бр. 92/2002 г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А и т.
20 /ред. ДВ., бр. 92 от 2002 г./ от НК; по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 2, т. 3, пр. 1, т. 5, пр. 2, т. 6, вр. чл. 20, ал. 2 и ал.
3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 256, ал. 2, пр. 1, 2 и 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, ал. 2,
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вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 4, вр. ал. 3, т. 1, пр. 1, т. 2, вр. ал. 2, пр. 5, вр. ал. 1, пр. 1 от НК;
- Мария Тръвнева - по чл. 321, ал. 3, пр. последно, т. 2, вр. ал. 2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А и т.
20/ред. ДВ., бр. 92 от 2002 г./ от НК; по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 3, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от
НК;
- Полина Тръвнева - по чл. 321, ал. 3, пр. последно, т. 2, вр. ал. 2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А и т.
20/ред. ДВ., бр. 92 от 2002 г./ от НК; по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 3, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от
НК;
- Ценка Георгиева - по чл. 321, ал. 3, пр. последно, т. 2, вр. ал. 2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А и т.
20/ред. ДВ., бр. 92 от 2002 г./ от НК; по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1 и пр. 2, вр. ал. 1, пр. 1, пр. 2 и пр. 3, вр. чл. 26, ал.
1 от НК; по чл. 256, ал. 2, пр. 1, 2 и 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от
НК;
- Николай Николов - по чл. 321, ал. 3, пр. последно, т. 2, вр. ал. 2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А и т.
20/ред. ДВ., бр. 92 от 2002 г./ от НК; по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл.
26, ал. 1 от НК; по чл. 256, ал. 2, пр. 1, 2 и 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 26,
ал. 1 от НК;
- Красимир Ченев - по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по
чл. 256, ал. 2, пр. 1 и пр. 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;
- Пламен Чангов - по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл.
256, ал. 2, пр. 1 и пр. 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;
- Валентина Елкенева - по чл. 282, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;
- Петър Петров - по чл. 282, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;
- Колю Милков -по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 4, вр. ал. 3, т. 1, пр. 1, т. 2, вр. ал. 2, пр. 5 от НК;
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НОХД 3469/2016 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими:
- Йоанис Стратакос – по чл.321,ал.З,пр.2,т.1,вр.ал.1 от НК и по чл.234,ал.2,т.3,вр.ал. 1 ,пр.2, вр. чл.20, ал.4, вр. ал. 1
,вр.чл.26,ал. 1 от НК;
- Илиян Стефанов – по чл.321,ал.З,пр.2,т.1,вр.ал.1 от НК и чл.234,ал.2,т.3,вр.ал. 1 ,пр.2,вр.чл.20,ал.4,вр.ал. 1 ,вр.чл.26,ал.
1 от НК,
- Диан Ганчев-по чл.321,ал.З,пр.2,т.1,вр.ал.1 от НК и по чл.234,ал.2,т.3,вр.ал. 1 ,пр.2,вр.чл.20,ал.4,вр.ал. 1 ,вр.
чл.26,ал. 1 от НК;
- Петю Тодоров – по чл.321,ал.З,пр.2,т.2,вр.ал.2 от НК и по чл.234,ал.2,т.3,вр.ал. 1 ,пр.2,вр.чл.20,ал.4,вр.ал. 1 ,вр.
чл.26,ал. 1 от НК
- Димитър Баджаков - по чл.321,ал.З,пр.2,т.2,вр.ал.2 от НК и по чл.234, ал.2, т.3, вр. ал.1, пр.2, вр.чл.20, ал.4, вр.ал.1, вр.
чл.26, ал.1 от НК
- Филип Митрушев - по чл.321,ал.З,пр.2,т.2,вр.ал.2 от НК и по чл.234,ал.2,т.3,вр.ал. 1 ,пр.2,вр.чл.20,ал.4,вр.ал. 1 ,вр.
чл.26,ал. 1 от НК
- Росен Тракийски - по чл.321,ал.З,пр.2,т.2,вр. ал.2 от НК и по чл.234,ал.2,т.3,вр. ал. 1 ,пр.2 ,вр. чл.20, ал.4, вр. ал. 1 ,вр.
чл.26, ал. 1 от НК
- Благовест Янев - по чл.321,ал.З,пр.2,т.2,вр.ал.2 от НК и по чл.234,ал.2,т.3,вр.ал. 1 ,пр.2,вр.чл.20,ал.4,вр.ал. 1
,вр.чл.26,ал. 1 от НК
- Веселин Дичев - по чл.321, ал.З,пр.2,т.2,вр.ал.2 от НК и по чл.234,ал.2,т.3,вр.ал. 1 ,пр.2,вр.чл.20,ал.4,вр.ал. 1 ,вр.
чл.26,ал. 1 от НК
- Борислав Неделков - по чл.321,ал.З,пр.2,т.2,вр.ал.2 от НК и по чл.234,ал.2,т.3,вр.ал. 1 ,пр.2 ,вр. чл.20, ал.4, вр. ал. 1
,вр. чл.26,ал. 1 от НК
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- Георги Миленков - по чл.321,ал.3,пр.2,т.2,вр.ал.2 от НК и по чл.234, ал.2, т.З, вр. ал. 1 ,пр.2, вр. чл.20, ал.4, вр. ал. 1
,вр.чл.26,ал. 1 от НК
- Живко Узунов - по чл.234,ал.2,т.З,вр.ал.1,пр.2,вр.чл.20,ал.2,вр.ал.1 от НК
- Тоню Пархов - чл.234,ал.2,т.З,вр.ал.1,пр.2,вр.чл.20,ал.2,вр.ал.1 отНК
- Росен Димитров - по чл.234,ал.2,т.З,вр.ал.1,пр.2,вр.чл.20,ал.2,вр.ал.1 от НК
Забележка: Наказателното производство по делото е спряно на 26.05.2017 год.
09.11.2017 год. – НОХД 3547/2016 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев с подсъдими:
- Александър Ведър – по чл. 280, ал.2, т.1, т.3, и т.5, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2,
вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК; по чл.282, ал.4 вр. ал.2, пр.1, вр. ал.1, пр.2 от НК
- Георги Страшников – по чл. 280, ал.2, т.1, т.3, и т.5, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; по по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4,
т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК; по чл.387, ал.3, пр.1, вр. ал.1, пр.3 от НК
- Никола Тасев – по по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК; по чл.387, ал.3, пр.1, вр. ал.1, пр.3 от
НК
- Атанас Атанасов – по по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК
- Янко Атанасов - по чл. 280, ал.2, т.1, т.3, и т.5, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.4 от НК;по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр.
ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК
- Стоян Кузманов – по чл. 280, ал.2, т.1, т.3, и т.5, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.4 от НК;по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2,
вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК
- Данаил Делев -по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК; по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. ал.2,
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вр. чл.2, ал.2 от НК
- Тишка Танкова – по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК
- Никола Такшаров – по чл. 280, ал.2, т.1, т.3, и т.5, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; по по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4,
т.2, вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК; по чл.387, ал.3, пр.1, вр. ал.1, пр.3 от НК
- Христо Деспов – по чл. 280, ал.2, т.1, т.3, и т.5, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; по по чл.321, ал.3, пр.1, и пр.4, т.2,
вр. ал.2, вр. чл.2, ал.2 от НК; по чл.387, ал.3, пр.1, вр. ал.1, пр.3 от НК

09.11.2017 год. – НОХД 3548/2016 год., VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров с подсъдими:
- Ивайло Стойнов - за престъпление по чл.321, ал.З, т.1, вр. ал.1 от НК
- Венцислав Дамянов - за престьплепие по чл.321, ал.З, т.2, вр. ал.2 от НК.
- Петко Стоянов - за престъпление по чл.321, ал.З, т.2, вр. ал.2 от НК и престъпление по чл. 354а, ал. 2, т.1 вр. ал. 1
предл. 4, алт. 1 от НК.
- Тодор Григоров -за престъпление по чл.321, ал.З, т.2, вр. ал.2 от НК и престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 1 във вр.
ал. 1 вр. чл.18 ал.1 от НК.
- Марио Тодоров - за престъпление по чл.321, ал.З, т.2, вр. ал.2 or НК и престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 1 във вр.
ал. 1 предл. 4, алт. 1 о т НК.
- Петър Миленов - за престъпление по чл.321, ал.З, т.2, вр. ал.2 от НК и престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр.2, т.1 вр.
ал.1 предл. 3, вр. чл.18 ал.1 от НК
- Григор Русев - за престъпление но чл.321, ал.З, т.2, вр. ал.2 от НК и престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 1 вр. ал. 1
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предл. 4, алт. 1 от НК.
09.11.2017 год. – НОХД 3549/2016 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев с подсъдими:

- Даниел Иванов - за престъпление по чл. 321, ал.6 от НК, по чл. 155, ал.5,.т. 3,вр. с ал.З, вр. с ал. 2 пр. 1 вр. с чл. 20
ал. 2 от НК; по чл. 155, ал.5, т. 3,вр. с ал.З, вр. с ал. 2 пр. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 от НК; по чл. 155, ал.5, т. 3,вр. с ал.З, вр. с
ал. 2 пр. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 от НК; по чл. 159А ал. 2 т. 6 вр. с ал. 1, пр. 1 от НК; по чл. 159А ал. 2 т. 6 вр. с ал. 1, пр. 1 от
НК; престъпление по чл. 159А ал. 2 т. 6 вр. с ал. 1, пр. 1 от НК
- Иван Панов – за престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК; по чл. 155, ал.5,.т. 3,вр. с ал.З, вр. с ал. 2 пр. 1 вр. с чл. 20 ал.2
от НК; по чл. 155, ал.5, т. 3,вр. с ал.З, вр. с ал. 2 пр. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 от НК; по чл. 155, ал.5, т. 3,вр. с ал.З, вр. с ал. 2
пр. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 от НК
07.11.2017 год. – НОХД 3637/2016 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова с подсъдими:
- Димитър Митров – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.1, пр.2 от НК
- Ивайло Митров – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Александър Делииванов - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Цветелин Ребърковски - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Румен Русев - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Спас Даскалов - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Симо Велчовски - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Юлиан Николов - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Николай Гълъбов - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Ивайло Величков - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
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- Пламен Тодоров - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Иван Антов - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Момчил Йотов - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Васил Шаламанов - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Милан Станков - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Митко Марков - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Бойко Александров - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Тодор Янков - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.155, ал.5, т.1, пр.2, вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2, алт.2 от НК
- Тони Попов - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Борислав Петрунов - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Валери Гълъбов - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Димитър николов - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Бисер Лозанов - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Петър Чотловски - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Ивайло Тодоров - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Георги Карамелски - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.253, ал.3, т.3, т.1, пр.2, алт.2, вр. ал.2, пр.3, алт.1 от НК; по чл.253,
ал.3, т.3, т.1, пр.2, алт.2, вр. ал2, пр.3, алт.1 от НК
- Миглена Събева - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
- Борислава Захариева - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК
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13.11.2017 год. – НОХД 52/2017 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова с подсъдими:
- Ценко Чоков - по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. с ал. 1 НК; по чл. 252 ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 20 , ал. 4 от НК; по чл. 142, ал. 3,
т. 3, вр. с ал. 1 от НК; по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК; по чл. 330, ал. 3 , вр. с ал. 1 от НК.
- Мартин Чоков - по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. с ал. 1 НК; по чл. 213а, ал. 2, т. 1 пр. 1, вр. с ал. 1 НК; по чл. 213а, ал. 1, вр. с
чл. 63 ал. 3 НК; по чл. 252 ал. 2 вр. с ал.1, пр. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 отНК по чл. 252 ал. 1, вр с чл. 20 , ал. 2 вр. ал.
1 от НК; по чл. 129 , ал. 2, вр ал. 1, вр. с чл. 63, ал. 1 т. 3, вр. с чл. 20 ,ал. 2 от НК; по чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 3 пр. 2, вр. с
ал. 1, вр. с чл. 63 ал. 1, т. 3, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК; по чл. 144, ал. 3 вр. с ал. 1 НК.
- Иван Тодораков - по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. с ал. 2 НК; по чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 3 пр. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 63 ал. 1, т. 3,
вр. с чл. 20, ал. 2 от НК;
-Димитър Каменов - по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. с ал. 2 НК; по чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 3 пр. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 63
ал. 1, т. 3, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.
- Иван Тодораков - по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. с ал. 2 НК.
- Касъм Касъмов - по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. с ал. 2 НК
- Сашо Димитров -по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. с ал. 2 НК.
- Васил Филиповски -по чл. 321 ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. с ал. 2 НК; по чл. 252 ал. 1, вр с чл. 20 , ал. 2, вр ал. 1отНК
09.11.2017 год. – НОХД 56/2017 год., І състав, докладчик съдия Георги Ушев с подсъдими:
- Иван Славков - по чл. 321 ал. 3 т. 1, вр. ал. 1 от НК
- Янко Колев - по чл. 321 ал. 3 т. 2, вр. ал. 2 от НК
- Николай Хаджимихайлов - по чл. 354а ал. 2 т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал. 1 от НК; по чл. 321 ал.2 т. 2, вр.
ал. 2 от НК
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- Пейчо Пейчев - по чл. 321 ал. 3 т. 2, вр. ал. 2 от НК
- Свилен Николов - по чл. 321 ал. 3 т. 2, вр. ал. 2 от НК
21.11.2017 год. – НОХД 114/2017 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова с подсъдими:
- Богдан Кютукчиев - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр.ал.2 НК
- Александър Щилянов - за престъпление по чл.321 ,ал.З пр.2 т.2 вр.ал.2 НК
- Цветомир Василев - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр.ал.2 и по чл.316 пр.2 вр.чл.308 ал.2 алт.9 вр.ал.1 НК
22.11.2017 год. – НОХД 167/2017 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова с подсъдими:
- Владимир Табашки - за престъпление по чл.321 ал.З т.1 вр.ал.1 от НК
- Пламен Недков - за престъпления по по чл.321 ал.З т.2 вр.ал.2 отНК; по чл.354а ал.2 т.4 вр.ал.1 вр.чл.29 ал.1 б."б" от
НК
- Радостин Георгиев - за престъпление по чл.321 ал.З т.2 вр.ал.2 от НК
- Тодор Стоилов - за престъпление по чл.321, ал.З т.2 вр.ал.2 от НК
- Любомир Янев - за престъпление по чл.321 ал.З т.2 вр.ал.2 от НК
- Виктор Михайлов - по чл.321 ал.З т.2 вр.ал.2 от НК
- Веселин Дойчев – за престъпление по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
07.11.2017 год. – НОХД 374/2017 год., ХІІ състав, докладчик съдия Лилия Георгиева с подсъдими:
- Роза Петрова - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 и пр.З вр.ал.1 от НК
- Валери Митев - за престъпление по чл.321 ал.З пр.2 и пр.З, т.2 вр.ал.2 от НК
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- Ивайло Генов - за престъпление по чл.321, ал.З, пр.2 и пр.З, т.2, във вр. с ал.2 от НК
- Кирил Стоилов - за престъпление по чл.321, ал.З, пр.2 и пр.З, т.2, във вр. с ал.2 от НК
- Атрина Табиби - за престъпление по чл.321, ал.З, пр.2 и пр.З, т.2, във вр. с ал.2 от НК
- Калоян Макнев - за престъпление по чл.321, ал.З, пр.2 и пр.З, т.2, във вр. с ал.2 от НК
- Метин Ахмед за престъпление по чл.321, ал.З, пр.2 и пр.З, т.2, във вр. с ал.2 от НК
06.11.2017 год.- НОХД 520/2017 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова, с подсъдими
- Александър Манов – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, алт.10, т.1, вр. ал.1 от НК
- Костадин Добрев - по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.4, т.1, пр.2, вр.
ал.1, пр.4, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Станимир Македонски – по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.4, т.1, пр.2,
вр. ал.1, пр.4 от НК
- Боян Бонев -по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.4, т.1, пр.2, вр. ал.1,
пр.4, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Ивелин Нинов - по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.3, т.1, вр. ал.1 от НК
- Борис Кирилов - по чл.321, ал.3, пр.2, и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
30.11.2017г. – НОХД 537/2017 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими:
- Цветелин Цветанов – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК;
по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК; по чл.253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.2, т.3 от НК; по чл.253,
ал.5, вр. ал.4, вр. ал.2, т.3 от НК
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- Тихомир Вълчев – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Пламен Ангелов - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Емил Иванов - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК;
- Венцислав Генов - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК;
- Соня Христова - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Цветелина Димчева - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Цецка Димитрова - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК

10.11.2017г. – НОХД 802/2017 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими:
- Кольо Коцов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.252, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.2, ал.3 и ал.4, вр. ал.
1 от НК
- Мариета Василева - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; 252, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Галина Василева – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; 252, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Маргарита Кръстанова - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; 252, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Кирил Кирилов - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
20.11.2017г. – НОХД 859/2017 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова, с подсъдими:
- Александър Александров – по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК;

- Александър Дянков - по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК;
- Арутюн Събев - по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК
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- Галин Иванов - по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Кольо Матеев - по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК;
- Кристиян Нямов - по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК
27.11.2017г. – НОХД 917/2017 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова, с подсъдими:
- Абдула Изо – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК
- Мустафа Нури – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Исмаил Митеб – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
08.11.2017г. – НОХД 918/2017 год., VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров, с подсъдими:
- Валери Видолов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1 и пр.4
от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1 и пр.4 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1,
пр.1 и пр.4 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1 и пр.4 от НК; по чл.159г, вр. чл.159б, ал.2, вр.
чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1 вр. чл.20, ал.2 от НК
- Илияна Видолова- по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Петър Андонов - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, вр. чл.159б, ал.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр.
чл.159б, ал.1, пр.4 вр. чл.20, ал.2 от НК
- Мартин Великов - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, вр. чл.159б, ал.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр.
чл.159б, ал.1, пр.4 вр. чл.20, ал.2 от НК
- Петя Василева - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Донка Камбурова - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Албена Накова - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1 и пр.4 от
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НК

17.11.2017г. – НОХД 920/2017 год., ХІІІ състав, докладчик съдия Пламен Евгениев, с подсъдими:
- Петър Мургински- по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК

- Владислав Петков - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“б“ от НК
- Мартин Колев - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4, алт.1 от НК
20.12.2017г. – НОХД 933/2017 год., ХІІ състав, докладчик съдия Лилия Георгиева, с подсъдими:
- Иван Митов – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК;
- Марио Говедарев – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК;
- Методи Зайков – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК;
- Петър Димитров – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК;
- Божидар Станулов – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК, по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК, по чл.354а,
ал.2, изр.2, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК и по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК;
- Димитър Тодев – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК;
- Стойко Стоев - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.2, т.1, вр. ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.“а“ от НК
НК;
01.11.2017г. – НОХД 977/2017 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими:
- Владимир Николов – по чл.321, ал.6 от НК, по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК, по чл.308, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1
от НК, по чл.243, ал.1, пр.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК, по чл.246, ал.3 от НК, по
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чл.246, ал.3 от НК, по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.2 от НК, по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, по чл.308,
ал.7, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК и по чл.308, ал.7, вр. ал.1 от НК.
- Томи Хорозов – по чл.321, ал.6 от НК, по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК, по чл.243, ал.1, пр.1, вр. чл.26, ал.1, вр.
чл.20, ал.4, вр. чл.18, ал.1 от НК и по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.18, ал.1 от НК
- Стоян Стоянов – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК, по чл.294, ал.2, вр. ал.1, пр.3 от НК, по чл.243, ал.1, пр.1, вр. чл.26,
ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.18, ал.1 от НК, по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.4 от НК, по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.18,
ал.1 от НК и по чл.316, вр. чл.309, ал.1 от НК.
04.12.2017г. – НОХД 1080/2017 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими:
- Росен Чолов – по чл.321, ал.6 от НК и по чл.159а, ал.2, т.6, пр.2, вр. ал.1, пр.1 от НК

- Полина Иванова - по чл.321, ал.6 от НК, по чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, пр.2, вр. ал.1, пр.1 от НК, по чл.159а, ал.2, т.6,
пр.2, вр. ал.1, пр.1 от НК, по чл.159а, ал.2, т.6, пр.2, вр. ал.1, пр.1 от НК1, по чл.159а, ал.2, т.6, пр.2, вр. ал.1, пр.1 от НК,
по чл.159а, ал.2, т.6, пр.2, вр. ал.1, пр.1 от НК, по чл.159а, ал.2, т.6, пр.2, вр. ал.1, пр.1 от НК, по чл.159а, ал.2, т.6, пр.2,
вр. ал.1, пр.1 от НК, по чл.159а, ал.2, т.6, пр.2, вр. ал.1, пр.1 от НК, по чл.159а, ал.2, т.6, пр.2, вр. ал.1, пр.1 от НК, по
чл.159а, ал.2, т.6, пр.2, вр. ал.1, пр.1 от НК и по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1, пр.1 от НК
09.11.2017 год. НОХД 1268/2017 год., ХVІ състав, докладчик съдия Елена Попова, с подсъдим:
- Милен Дойков – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
27.11.2017 год. НОХД 1359/2017 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев, с подсъдими:
- Добрин Димитров – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.1 и алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- Николай Иванов - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.1 и алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- Красимир Бояджиев - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.1 и алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- Юлиян Кръстев - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.1 и алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
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- Гриша Динков - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.1 и алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- Михаил Трайков - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.1 и алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК
- Красимир Лузев - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.1 и алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК

21.11.2017 год. НОХД 1423/2017 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев, с подсъдими:
- Енчо Солаков – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр.
чл.20, ал.2 от НК
- Георги Драгоев – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК
- Божидар Владков – по чл.321, ал.6 от Нк; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК

23.01.2018 год. НОХД 1894/2017 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева, с подсъдими:
- Георги Славчев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл249, ал.4, вр. ал.3 от НК; по чл.249, ал.4, вр. ал.3 от НК; по чл.249,
ал.4, вр. ал.3 от НК
- Георги Симеонов - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, пр.3 от НК; по чл.249, ал.4, вр. ал.3 от НК; по чл.246,
ал.1, пр.1, вр. чл.243, ал.2, т.3 от НК; по чл.244, ал.2, вр. чл.243, ал.2, т.3 от НК; по чл.244, ал.2, пр.1 от НК
- Георги Миков - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.249, ал.4, вр. ал.3 от НК; по чл.249, ал.4, вр. ал.3 от НК; по чл.354а,
ал.3, пр.2, т.1, пр.1 от НК

НОХД 1975/2017 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими:
- Димитър Димитров – по чл.321, ал.3, пр.3, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.354а, ал.1, изр.2, предл. 1 и 3, вр. с изречение 1,
алтернатива 1, предл.4 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.1, т.1, пр.2, вр. ал.1, изр.1, пр.1 и пр.4 от НК
- Данаил Гошев - по чл.321, ал.3, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, изр.1, пр.4 от НК
- Иван Петров - по чл.321, ал.3, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, пр.2 и т.4, вр. ал.1, изр.1, пр.4 от НК

28.09.2017 год. – частично
споразумение и отвод
- Димитър Димитров – три
години лишаване от свобода
при строг режим и 10 000 лв.
глоба
- Данаил Гошев – две години
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- Тони Сотиров – по чл.321, ал.3, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, пр.2 и т.4, вр. ал.1, изр.1, пр.4 от НК
- Антон Гочев – по чл.321, ал.3, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Пенка Димитрова - по чл.321, ал.3, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК

лишаване от свобода при строг
режим и 10 000 лв. глоба
- Иван Петров – две години
лишаване от свобода при строг
режим и 10 000 лв. глоба
- Тони Сотиров - две години
лишаване от свобода при строг
режим и 10 000 лв. глоба
- Пенка Димитрова – две
години лишаване от свобода с
четири години изпитателен
срок

23.11.2018 год. НОХД 1997/2017 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова с подсъдими:
- Атанас Мечев – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.1, вр. ал.1 от НК
- Ивайло Говедарев – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Николай Загорчин - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Славчо Джупанов - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК
- Христо Гърков - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК

НОХД 2072/2017 год., І състав с председател съдия Георги Ушев с подсъдими:
- Саман Карим - по чл.321 ал.3 пр.2 и пр.3, т.1, вр.ал.1 от НК
- Арас Али - по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК

27.10.2017 год. –
споразумение
- Саман Карим – три години
лишаване от свобода с пет
години изпитателен срок
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- Салх Зукер - по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК; чл.280, ал.2, т.3 и т.5, пр.1,вр. с ал.1,вр. с чл.20, ал.3 и ал.4 от НК
- Соран Ахмед - по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл.280, ал.2, т.3 и т.5, пр.1,вр. с ал.1,вр. с чл.20, ал.2 от НК

- Арас Али – две години
лишаване от свобода с четири
години изпитателен срок
- Салх Зукер - две години
лишаване от свобода с четири
години изпитателен срок
- Соран Ахмед - две години
лишаване от свобода с четири
години изпитателен срок

01.11.2017 год. НОХД 2080/2017 год., ХІІІ състав, докладчик съдия Пламен Евгениев, с подсъдим:
- Ивайло Попов - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, вр. ал.2 от НК

14.11.2017 год. НОХД 2143/2017 год., VІ състав, докладчик съдия Пламен Панайотов, с подсъдими:
- Шерго Ахмед – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Теодор Димитров - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Красимир Белмустаков - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Цветомир Добрилов - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Иво Тодоров - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК и по чл.281, ал.2, т.1, т.2 и т.4, вр. ал.1 от НК

07.11.2017 год. НОХД 2159/2017 год., ІХ състав, докладчик съдия Мария Кавракова, с подсъдими:
- Дамян Дамянов – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.339, ал.1 от НК
- Стелан Пеев – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК
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03.11.2017 год. – НОХД 2211/2017 год., ХІ състав с докладчик съдия Биляна Враянчева, с подсъдими
- Зураб Емнадзе – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.339, ал.1, пр.2 от НК
- Росица Николова – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Методи Иванов - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Красимира Димитрова - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК

НОХД 2212/2017 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими:
- Борислав Борисов –по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Васил Иванов - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Браиан Стоянов - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Калин Йотов - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Никола Николов - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Пламен Луканов - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК

18.10.2017 год. – частично
споразумение и отвод
- Борислав Борисов –две
години лишаване от свобода
при общ режим
- Васил Иванов - две години
лишаване от свобода при строг
режим
- Никола Николов - две години
лишаване от свобода при строг
режим
- Пламен Луканов - две години
лишаване от свобода при строг
режим

НОХД 2213/2017 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими:
- Ангел Петков – по чл.321, ал.3, т.1, пр.2 и пр.3, вр. ал.1, вр. чл.93, т.20 от НК
- Красен Николов - по чл.321, ал.3, т.2, пр.2 и пр.3, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4, вр. чл.23,

23.10.2017 год. –
споразумение
- Ангел Петков –седем месеца и
дванадесет дни лишаване от
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ал.1 от НК
- Лазар Костадинов - по чл.321, ал.3, т.2, пр.2 и пр.3, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4, вр.
чл.26, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК

свобда при първоначален общ
режим
- Красен Николов – осем
месеца и двадесет дни
лишаване от свобада при
първоначален общ режим и
5 000 лв. глоба
- Лазар Костадинов – девет
месеца и осем дни лишаване от
свобода при първоначален общ
режим и 5 000 лв. глоба.

08.12.2017 год. НОХД 2239/2017 год., ІХ състав с докладчик садия Мария Кавракова с подсъдими:
- Илиян Ортакчийски - по чл. 321. ал. 3, пр. 2 и пр. 3 вр. ал. 1 пр. 2 НК
- Емил Мушев – по чл. 321. ал. 3, пр. 2 и пр. 3 вр. ал. 2 НК
- Даниел Георгиев – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3 вр. ал. 2 НК; по чл. 354а. ал. 1, пр. 4 НК
- Костадин Цветков – по чл. 321, ал. 3, ПР. 2 и пр. 3 вр. ал. 2 НК
- Петър Димитров – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3 вр, ал. 2 НК; по чл. 354а, ал. 1 пр. 4 НК
- Даниел Христов – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3 вр. ал. 2 НК
- Андрей Дамянов – по чл, 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3 вр, ал. 2 вр, чл. 63, ал. 1, т. 3 НК; по чл, 354а, ал. 1, пр. 4 вр. чл. 63, ал. 1 т. 3 НК;
по чл, 354а, ал. 1, пр. 4 , алт..2 вр. чл. 63, ал. 1 т. 3 НК
- Любомир Николов – по чл, 321 ал, 3, пр. 2 и пр. 3 вр, ал. 2 НК
- Димитър Янчев – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3 вр. ал. 2 НК
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- Георги Байкушев – по чл. 321, ал. 3. пр. 2 и ПР. 3 вр. ал. 2 НК
- Атанас Борисов – по чл. 321, ал. 3, пр.2 и ПР. 3 вр. ал. 2 от НК; по чл.354а, ал 1. ПР.4 НК
- Ангел Ангелов - по чл. 321, ал. 3. пр. 2 и ПР. 3 вр. ал. 2 НК; по чл.354а, ал1. ПР.4 НК

03.11.2017 год. НОХД 2240/2017 год., ХVІІІ състав с докладчик садия Мариета Райкова с подсъдими:
- Васил Джуров – по чл.321, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.215, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Паскалис Дикидис – чл.321, ал.3, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.215, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК
- Юксел Христем – по чл.321, ал.3, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.215, ал.2, т.1, вр. ал1, вр. чл20, ал.2, вр. чл26, ал.1 от НК

31.10.2017 год. НОХД 2273/2017 год., VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров, с подсъдими:
- Пламен Момчилов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.143, ал.1, вр. ал.1 от НК
- Анета Георгиева - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, пр.3, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1, пр.1 и пр.4, вр. чл.20,
ал.2 от НК
- Женя Господинова - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, пр.3, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1, пр.1 и пр.4, вр. чл.20,
ал.2 от НК; по чл.159г, пр.3, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1, пр.1 и пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК

16.11.2017 год. НОХД 2316/2017 год., VІ състав, докладчик съдия Пламен Панайотов, с подсъдими:
- Тодор Събев – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по 354а, ал.3, т.1
от НК
- Владимир Рангелов – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по 354а, ал.3,
т.1 от НК
- Илия Еленков - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1,
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вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Ангел Ангелов - - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2,
т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Величко Христов- по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20,
ал.2, вр. ал.1 от НК
- Албена Ерендицова - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а,
ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл354а, ал.3, т.1 от НК

НОХД 2418/2017 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова, с подсъдими:
- Веселка Кръстева – по чл.321, ал.6 от НК, по чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1 от НК; по чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1 от НК
- Стефка Илиева – чл.321, ал.6 от НК

27.10.2017 год. –
споразумение
- Веселка Кръстева –една
година лишаване от свобода с
три години изпитателен срок
- Стефка Илиева – една година
лишаване от свобода с три
години изпитателен срок

17.11.2017 год. НОХД 2497/2017 год., ХVІІІ състав, докладчик Мариета Райкова, с подсъдими:
- Руси Динков – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК
- Стоян Динков – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.131, ал.1, т.8, вр. чл.129, ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по
чл.216, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК; по чл.339, ал.1, пр.6 от НК
- Красен Николов – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.131, ал.1, т.8, вр. чл.129, ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК;
по чл.216, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК
- Даниел Димитров – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.131, ал.1, т.8, вр. чл.129, ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от
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НК; по чл.216, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Станислав Синев - по чл.131, ал.1, т.8, вр. чл.129, ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.216, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр.
ал.1 от НК

НОХД 2500/2017 год., VІ състав, докладчик съдия Пламен Панайотов, с обвиняем:
- Владимир Димовски – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК; по чл.354а, ал.2,

09.10.2017 год. –
споразумение

т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК

- Владимир Димовски –
лишаване от свобода за срок от
шест месеца с една година
изпитателен срок

НОХД 2518/2017 год., ІІ състав, докладчик съдия Стоян Тонев с подсъдими:

27.10.2017 год. –
споразумение

- Тодор Тодоров – чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. с ал. 2 НК; чл. 159г, пр. 2, вр. чл. 159а, ал. 2, т. 6, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 1 от НК
- Емил Тодоров – чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 НК; основание чл. 159г, пр. 2, вр. чл. 159а, ал. 2, т. 6, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 1 от НК; чл.
339, ал. 1, пр. 2 от НК
- Ваня Касабова - чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. с ал. 2 НК; чл. 159г, пр. 2, вр. чл. 159а, ал. 2, т. 6, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 1 от НК; чл. 354а, ал. 3,
пр. 2, т. 1 от НК

- Тодор Тодоров – три години
лишаване от свобода с пет
години изпитателен срок
- Емил Тодоров – една година и
два месеца лишаване от
свобода при първоначален
строг режим
- Ваня Касабова –осем месеца
лишаване от свобада с три
години изиптателн срок

01.11.2017 год. НОХД 2550/2017 год., ХІІ състав, докладчик съдия Лилия Георгиева, с подсъдими:
- Диана Викторова – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр.
ал.1 от НК
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- Александър Митков- по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК
- Сашо Каменов - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК

02.11.2017 год. НОХД 2551/2017 год., ІІ състав, докладчик съдия Стоян Тонев, с подсъдим:
- Стоян Блажев – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК
17.11.2017 год. НОХД 2575/2017 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова, с подсъдими:
- Бехчет Али – чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20,
ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. ал.1 от НК
- Емил Борисов – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20,
ал.2, вр. ал.1 от НК;
- Събин Зафиров - – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20,
ал.4, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК
- Венцислава Михалева - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр.
чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК
- Георги Костов - по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК
- Ерол Онбашиев - по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК
- Виктор Влайков - по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК

18.12.2017 год. НОХД 2588/2017 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова, с подсъдими:
- Красимир Коцев – по чл.321, ал.1 от НК
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- Славчо Антов – по чл.321, ал.2 от НК
- Галина Ангелова – по чл.321, ал.2 от НК

29.11.2017 год. НОХД 2595/2017 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова, с подсъдими:
- Мирослав Цочев – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Ивалин Йотов - по чл.321, ал.6 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК

НОХД 2666/2017 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова, с обвиняеми:
- Румен Димитров- по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 от НК
- Георги Коев - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 от НК

05.10.2017 год. –
споразумение
- Румен Димитров- две години
лишаване от свобода с четири
години изпитателен срок
- Георги Коев –две години и
шест месеца лишаване от
свобода с четири години
изпитателен срок

НОХД 2684/2017 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев, с обвиняем:
- Иван Иванов - чл. 321, ал.3; вр. ал.2 от НК

03.10.2017 год. –
споразумение
- Иван Иванов- осем месеца
лишаване от свобода при
пръвоначален общ режим
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НОХД 2685/2017 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев, с обвиняем:
- Радослав Калчев - по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр.ал.1 от НК

03.10.2017 год. –
споразумение
- Радослав Калчев – една
година лишаване от свобода
при пръвоначален общ режим

НОХД 2707/2017 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с обвиняеми:

- Димитър Вангелов – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, вр. ал.1, пр.3 и пр.4, вр. чл.26,
ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
- Любомир Мачанев - – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК; по чл.354а,
ал.2, т.1, вр. ал.1, изр. 2 от НК,
- Атанас Христов – по – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 и пр.5, вр. чл.26,
ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, вр. ал.1, пр.4, вр. чл.26, ал.1 от НК

10.10.2017 год. –
споразумение

- Димитър Вангелов - две
години лишаване от свобода с
три години изпитателен срок
- Атанас Христов - три години
лишаване от свобода с пет
години изпитателен срок

По отношение на Любомир
Манчев делото е
прекратено.
15.11.2017 год. НОХД 2758/2017 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова, с подсъдими:
- Бисер Христов – по чл.321, ал.6, пр.1 от НК; по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.2, вр. ал.1, т.3, пр.2 и т.4, пр.1 и т.5, вр. чл.194,
ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ и б.“б“
- Ивайло Иванов - по чл.321, ал.6, пр.1 от НК; по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.2, вр. ал.1, т.3, пр.2 и т.4, пр.1 и т.5, вр. чл.194,
ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ и б.“б“

НОХД 2858/2017 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова, с обвиняем:

19.10.2017 год. –
споразумение
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- Николай Тошев – по чл. 321, ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. Ал. 2 от НК

- Николай Тошев - една година
лишаване от свобода при
първоначален строг режим

НОХД 2873/2017 год., VІ състав, докладчик съдия Пламен Панайотов, с обвиняеми:
- Мехмед Мустафа – чл.321, ал.6, пр.1 от НК; по чл.159б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.159а, ал.3, вр. ал.2, т.6, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК;
по чл.159б, ал.2, във вр. с ал.1 вр.чл.159а, ал.З, във вр. с ал.2 т.6 вр. ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, от НК; по чл.159б, ал.2, във вр. с ал.1
вр.чл.159а, ал.З, във вр. с ал.2 т.6 вр. ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, от НК;
- Гюлшен Мустафа - чл.321, ал.6, пр.1 от НК; по чл.159б, ал.2, във вр. с ал.1 вр.чл.159а, ал.З, във вр. с ал.2 т.6 вр. ал.1, във вр. с
чл.20, ал.2, от НК; по чл.159б, ал.2, във вр. с ал.1 вр.чл.159а, ал.З, във вр. с ал.2 т.6 вр. ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, от НК; по чл.159б,
ал.2, във вр. с ал.1 вр.чл.159а, ал.З, във вр. с ал.2 т.6 вр. ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, от НК
- Сали Мустафа - по чл. 321 , ал. 6 , пр. 1 – во от НК; по чл.159б, ал.2, във вр. с ал.1 вр.чл.159а, ал.З, във вр. с ал.2 т.6 вр. ал.1, във
вр. с чл.20, ал.2, от НК;

НОХД 2879/2017 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов, с обвиняеми:
- Георги Минчев - по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2, във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 234, ал. 1, пр. 2, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК
- Тодор Ковачев - по чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК
- Димитър Алексиев – по отношение на същия съдебното производство е прекратено.
- Йордан Пройчев - по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2, във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК; по чл. 278, ал. 6, пр. 2 от НК;
- Даниел Попов - по чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК
- Мирослав Ковачев - по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 1, във вр. с ал. 1, пр. 2 от НК; по чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК

17.10.2017 год. –
споразумение

- Мехмед Мустафа - три години
лишаване от свобода с пет
години изпитателен срок
- Гюлшен Мустафа - три години
лишаване от свобода с пет
години изпитателен срок
- Сали Мустафа - три години
лишаване от свобода с пет
години изпитателен срок

19.10.2017 год. –
споразумение
- Георги Минчев- единадесет
месеца лишаване от свобода с
три години и единадесет
месеца изпитателен срок
- Тодор Ковачев - пет месеца
лишаване от свобода с три
години и пет месеца
изпитателен срок
-

Димитър

Алексиев
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–

по

отношение на същия съдебното
производство е прекратено
- Йордан Пройчев – осем
месеца лишаване от свобода с
три години и осем месеца
изпитателен срок и
пробационната мярка по чл. 42
ал.2 т.2 НК - "задължителни
периодични срещи с
пробационен служител", която
да се прилага по време на така
определения изпитателен срок
- Даниел Попов -– осем месеца
лишаване от свобода с три
години
и
осем
месеца
изпитателен срок
- Мирослав Ковачев – десет
месеца лишаване от свобода
при първоначален бощ режим
и 2 000 лв. глоба

15.11.2017 год. НОХД 2880/2017 год., ХІІІ състав, докладчик съдия Пламен Евгениев, с подсъдими:
- Пламен Иванов – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1 от НК
- Явор Алексиев – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Детелин Иванов - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Николай Шулев - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
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- Емилиян Петров - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Емануел Петров - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Георги Георгиев - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК

27.11.2017 год. НОХД 2925/2017 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов, с подсъдим:
- Цветомил Петров – по чл.321, ал.3, пр.1 и 2, т.2, вр. ал.2 от НК
НОХД 2942/2017 год., VІ състав, докладчик съдия Пламен Панайотов, с обвиняеми:

- Шибил Митев - по чл. 321, ал. 3, пр. 2 вр. с ал. 2 от НК
- Димитър Атанасов - по чл. 321, ал. 3, пр. 2 вр. с ал. 2 от НК
- Емил Стефанов - по чл. 321, ал. 3, пр. 2 вр. с ал. 2 от НК
- Снежана Асенова - по чл. 321, ал. 3, пр. 2 вр. с ал. 2 от НК

17.10.2017 год. –
споразумение

- Шибил Митев - три години
лишаване от свобода с пет
години изпитателен срок
- Димитър Атанасов - три
години лишаване от свобода с
пет години изпитателен срок
- Емил Стефанов – една година
лишаване от свобода при
първоначален строг режим
- Снежана Асенова - три години
лишаване от свобода с пет
години изпитателен срок

НОХД 2947/2017 год., ХІІ състав, докладчик съдия Лилия Георгиева, с обвиняеми:
- Митко Миланов - по чл.321, ал.З, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК, по чл. 234, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК

23.10.2017 год. –
споразумение
- Митко Миланов – две
години лишаване от свобода с
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- Снежана Русева - по чл. 234, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК
- Асен Миланов - по чл.321, ал.З, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК
- Златан Миланов - чл.321, ал.З, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК

четири години изпитателен
срок
- Снежана Русева – една година
лишаване от свобода с три
години изпитателен срок
- Асен Миланов - две години
лишаване от свобода с четири
години изпитателен срок
- Златан Миланов - - две години
лишаване от свобода с четири
години изпитателен срок

НОХД 3068/2017 год., І състав, докладчик съдия Георги Ушев, с обвиняеми:
- Радослав Петров - по чл. 321, ал.З, пр.2 и пр.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 НК
- Иван Стаменов - по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 НК

25.10.2017 год. –
споразумение
- Радослав Петров – една
година и шест месеца
лишаване от свобода при
първоначален строг режим
- Иван Стаменов –една година и
шест месеца с четири години
изпитателен срок

НОХД 3069/2017 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова, с обвиняем:

19.10.2017 год. –
споразумение

- Живко Пенев – по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2, вр. с ал. 2 от НК; чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. пр. 2 вр. с ал. 1, пр. 4 НК
- Живко Пенев – две години
лишаване от свобода с четири
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години изпитателен срок

30.10.2017 год. –не
одобрява споразумението.
Прекратява делото

НОХД 3073/2017 год., І състав, докладчик съдия Георги Ушев, с обвиняем:
- Любомир Мачанев – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК; по чл.354а,
ал.2, т.1, вр. ал.1, изр.2 от НК

02.11.2017 год. НОХД 3081/2017 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова, с обвиняем:
- Селяйдин Али – по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр.
чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по
чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр.
ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.321, ал.1 от НК

Изготвила списъка:
31.10.2017г.

/Зл. Фъртункова/
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