Актуален списък на делата във ВКС, свързани с организирана престъпност
(мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките
от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка)
Дата на заседание/дело/докладчик/отделение/страни/предмет
24.04.2017 г. – н. д. № 114/2017 г., ІІ н. о., докл. Галина Тонева (делото срещу Любомир Крумов Асенов, Лукас
Пиеручи, Георги Валериев Георгиев, Красимир Димитров Митов и Ивайло Бориславов Петров), чл. 321, ал. 3, т. 1,
вр. ал. 1, чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, пр. 2, т. 1, чл. 244, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 243, ал. 2, т. 3 и чл. 246, ал. 3 вр. чл. 243, ал.
2 от НК
Във ВКС е образувано к.н.д. № 114/2017 г. по жалби на Любомир Крумов Асенов, Лукас Пиеручи, Георги
Валериев Георгиев, Красимир Димитров Митов и Ивайло Бориславов Петров срещу въззивно решение № 31/12.12.2016 г.
по в.н.о.х.д. № 87/2016 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, с което е изменена присъда № 9/24.04.2014 г.
по н.о.х.д. № 996/2013 г. на Специализирания наказателен съд.
С присъдата подсъдимите са признати за виновни, както следва:
- Ивайло Петров – за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК (ръководене на организирана
престъпна група), чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, пр. 2, т. 1 от НК (маловажен случай на държане на високорискови наркотични
вещества), чл. 244, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 243, ал. 2, т. 3 от НК (изготвяне и прокарване в обръщение на неистински
платежни инструменти) и по чл. 246, ал. 3 вр. чл. 243, ал. 2 от НК (изготвяне на материали за подправка на платежни
инструменти), за които му е определено общо най-тежко наказание в размер на осем години „лишаване от свобода“ при
първоначален строг режим и наказание „глоба“ в размер на осемстотин лева;
- Георги Георгиев – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана
престъпна група), за което му е наложено наказание от три години и шест месеца „лишаване от свобода“ при
първоначален общ режим;
- Красимир Митов – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана
престъпна група), за което му е наложено наказание една година „лишаване от свобода“ при първоначален общ режим;
- Любомир Асенов – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана
престъпна група), за което му е наложено наказание четири години „лишаване от свобода“ при първоначален общ режим;
- Лукас Пиеручи – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана
престъпна група), за което му е наложено наказание четири години „лишаване от свобода” при първоначален общ режим.
С решението на Апелативния специализиран наказателен съд извършеното от Ивайло Петров деяние е
преквалифицирано от такова по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК (ръководене на организирана престъпна група) в такова
по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група); подсъдимите Митов, Георгиев, Асенов и
Пиеручи са оправдани да са участвали в организирана престъпна група, действала на територията на гр. София с
ръководител Ивайло Бориславов Петров, както и за времето от началото на месец януари 2011 г. до края на месец
септември 2011 г.

Резултат

Присъдата е изменена и в частта по наложените наказания, намалени както следва:
- Ивайло Петров – общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест години при първоначален
строг режим;
- Георги Георгиев – „лишаване от свобода“ за срок от три години;
- Любомир Асенов – „лишаване от свобода“ за срок от три години и шест месеца;
- Лукас Пиеручи – „лишаване от свобода“ за срок от три години и шест месеца.
С жалбите на подсъдимите при условията на алтернативност се иска оправдаването им, връщане на делото за ново
разглеждане от Апелативния специализиран наказателен съд за отстраняване на съществени нарушения на материалния и
процесуалния закон или намаляване на наложените наказания и приложение на института на условното осъждане.
12.05.2017 г. – н.д. № 363/2017 г., ІІ н.о., докл. Теодора Стамболова (делото срещу Тодор Пани Хаджижеков,
Мирко Красимиров Папазов и Георги Костадинов Лютков ), чл. 321, ал. 3, предл. 2, т. 1 вр. ал. 1, предл. 2 от НК,
чл. 234, ал. 2, т. 3 вр. ал. 1, предл. 2 вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК
Във ВКС е образувано к.н.д. № 363/2017 г. по протест и касационна жалба от адв. Йорданка Вандова, защитник на
подсъдимия Даниел Найденов, срещу въззивно решение № 1 от 23.01.2017 г. на Апелативния специализиран наказателен
съд, с което първоинстанционната присъда е била изменена в осъдителната част, като подсъдимият Георги Лютков е
признат за невиновен в това да е извършил престъплението по чл. 234, ал. 2, т. 3 от НК (държане на акцизни стоки без
бандерол) в съучастие с Тодор Хаджижеков и Мирко Папазов като подбудители и помагачи. Изменена е присъдата и в
частта относно присъдените в тежест на подсъдимия Лютков разноски, като същите са намалени на 2013,73 лв. В
останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.
С присъда от 23.03.2016г. по н.о.х.д. № 879/2014 г. по описа на СНС подсъдимите Тодор Пани Хаджижеков,
Мирко Красимиров Папазов и Георги Костадинов Лютков са признати за невиновни за престъпление по чл. 321, ал. 3,
предл. 2, т. 1 вр. ал. 1, предл. 2 от НК (ръководене на организирана престъпна група с користна цел).
С горната присъда подсъдимият Георги Костадинов Лютков е признат за виновен за извършено престъпление по
чл. 234, ал. 2, т. 3 вр. ал. 1, предл. 2 вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.
В жалбата и протеста са релевирани касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на
материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.
С протеста и касационната жалба се иска отмяна на решението на въззивния съд и връщане на делото за ново
разглеждане от друг състав на АСНС.

