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Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност 

(мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от 

януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка), към 25.08.2017 г. 

 

Дата на заседание/дело/докладчик/отделение/страни/предмет Резултат 

внохд № 67/2016 г., докл. Румяна Илиева, с подсъдим Здравко Донев, 

образувано по жалба на подсъдимия. 

 

С присъдата по нохд № 1547/2013 г. на СНС подсъдимият е признат за 

виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 1, вр. чл. 93, т. 20 от НК 

(групата е създадена с цел извършване на престъпления по чл. 209, 210, 212, 308 от 

НК); по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. 

чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 212, ал. 4, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 1 и пр. 2 от НК, за които му 

е определено едно общо най-тежко наказание – шест години "лишаване от 

свобода", което да се изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип при 

първоначален строг режим. 

 

Решение № 

24/04.08.2017 г. - 

ОБЕЗСИЛВА 

присъда от 10.02.2016 

г. по нохд № 1547/13 

г. СНС В ЧАСТТА, в 

която подсъдимият 

ЗДРАВКО ДОНЕВ, 

бивш жител на гр. 

София, починал на  

15.06.2017 г., е осъден 

да заплати на Банка 

ДСК, ЕАД, 

обезщетение за вреди 

от непозволено 

увреждане при 

извършена измама, 

ведно със законната 

лихва върху тази сума 

и ПРЕКРАТЯВА 

производството В 

ТАЗИ ЧАСТ. 
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29.09.2017 г. – внохд № 156/2016 г., докл. Венелин Иванов, с подсъдими 

Виктор Боцев, Красимир Кръстев, Николай Симеонов, Цветомир Иванов, Катерина 

Янева, Николай Ников, Георги Димитров, образувано по жалби и протест. 

 

С присъдата по нохд № 126/2014 г. на СНС подсъдимите са признати за 

виновни, както следва: 

- Виктор Боцев – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1, вр. ал. 1 от 

НК (групата е създадена извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал. 1 от 

НК), за което му е наложено наказание девет години "лишаване от свобода" при 

първоначален строг режим в затвор от закрит тип. 

- Николай Симеонов – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. 

ал. 2 от НК (групата е създадена извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. 

ал. 1 от НК); по чл. 354а, ал. 2, т. 1, пр. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за които 

му е определено едно общо най-тежко наказание – седем години "лишаване от 

свобода", което да се изтърпи при първоначален общ режим в затворническо 

общежитие от открит тип, към общото наказание е присъединено и наказанието 

„глоба“ в размер на четиридесет хиляди лева; 

- Цветомир Иванов – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 

2 от НК (групата е създадена извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал. 

1 от НК); по чл. 354а, ал. 2, т. 1, пр. 2 и т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ 

от НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – осем години 

"лишаване от свобода", което да се изтърпи при първоначален строг режим в 

затвор от закрит тип; към общото наказание е присъединено и наказанието „глоба“ 

в размер на четиридесет хиляди лева; 

- Катерина Янева – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 

от НК (групата е създадена извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал. 1 

от НК); по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 от НК, за които й е определено едно общо най-

тежко наказание – шест години "лишаване от свобода" при първоначален общ 

режим в затворническо общежитие от открит тип; към общото наказание е 
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присъединено и наказанието „глоба“ в размер на четиридесет хиляди лева. 

- Георги Димитров – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 

2 от НК (групата е създадена извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал. 

1 от НК), за което му е наложено наказание пет години "лишаване от свобода" при 

първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип. 

Красимир Кръстев е оправдан по повдигнатото обвинение за извършено 

престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1, вр. ал. 1 от НК (групата е създадена извършване 

на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал. 1 от НК).  

Николай Ников е оправдан по повдигнатото обвинение за извършено 

престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е създадена извършване 

на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал. 1 от НК), по  чл. 354а, ал. 1, изр. 1, пр. 5, 

вр. чл. 18, ал. 1 от НК. 

внохд № 202/2016 г., докл. Емилия Петкова, с подсъдими Васил Вичев, 

Николай Стойчев, Маноела Манолова, образувано по жалби. 

 

С присъдата по нохд № 834/2014 г. на СНС подсъдимите са признати за 

виновни, както следва: 

- Васил Вичев – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от 

НК (групата е създадена да върши престъпления по чл. 311, ал. 1 от НК); по чл. 

311, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за които му е определено едно 

общо най-тежко наказание – три години "лишаване от свобода", отложено на 

основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три години. 

- Николай Стойчев – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 

2 от НК (групата е създадена да върши престъпления по чл. 311, ал. 1 от НК); по чл. 

311, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за които му е наложено едно общо 

най-тежко наказание – две години "лишаване от свобода", отложено на основание 

чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три години. 

Маноела Манолова е оправдана по повдигнатото й обвинение за 

престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е създадена да върши 

Решение № 

16/31.07.2017 г. - 

ИЗМЕНЯ присъда от 

07.06.2016г. по НОХД 

№834/2014г. на СНС, 

в  частта й, с която 

подсъдимият ВАСИЛ 

ВИЧЕВ е признат за 

виновен за 

престъпление по 

чл.321 ал.3 предл. 2-

то т.2 вр.с ал.2 от НК, 

като го признава за 

невиновен да е 

извършил 

престъплението в 

периода от 
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престъпления по чл. 311, ал. 1 от НК). неустановена дата на 

2010г. до  02.08.2010г. 
и го оправдава по 

повдигнатото му 

обвинение в този 

смисъл; 

  -в частта й, с 

която подсъдимият 

НИКОЛАЙ 

СТОЙЧЕВ е признат 

за виновен за 

престъпление по 

чл.321 ал.3 предл. 2-

то т.2 вр.с ал.2 от НК, 

като го признава за 

невиновен да е 

извършил 

престъплението в 

периода от 

05.07.2010г.  до  
13.12.2010г. и го 

оправдава по 

повдигнатото му 

обвинение в този 

смисъл; 

 -в частта, в 

която подсъдимият 

ВАСИЛ ВИЧЕВ е 

признат за виновен да 
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е осъществил в 

съучастие с Иван 

Радев 73 (седемдесет 

и три) от деянията  в 

състава на 

продължаваното 

престъпление по чл. 

311 ал.1 вр. с чл. 20 

ал.2 вр. с чл. 26 ал.1 

от НК, като го 

признава за 

невиновен  да е 

извършил тези деяния 

в съучастие с Иван 

Радев (последният-

съизвършител),  и го 

оправдава по 

обвинението по чл. 20 

ал.2 от НК. 

  -в частта, в 

която подсъдимият 

НИКОЛАЙ 

СТОЙЧЕВ е признат 

за виновен да е 

осъществил в 

съучастие с Иван 

Радев едно от 

деянията, включено в 

състава на 
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продължаваното 

престъпление по чл. 

311 ал.1 вр. с чл. 20 

ал.2 вр. с чл. 26 ал.1 

от НК, като го 

признава за 

невиновен да е 

извършил това деяние 

в съучастие с Иван 

Радославов Радев 

(последният-

съизвършител),  и го 

оправдава по 

обвинението по чл. 20 

ал.2 от НК. 

ПОТВЪРЖДАВА 
присъдата в 

останалата й част. 

 

04.10.2017 г. – внохд № 256/2015 г., докл. Даниела Врачева, с подсъдими 

Емил Костадинов, Албена Черими, образувано по жалба и протест. 

 

С присъдата по нохд № 390/2014 г. на СНС подсъдимите са признати за 

виновни, както следва: 

- Емил Костадинов – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 2, вр. чл. 93, 

т. 20 от НК (групата е създадена да върши престъпления по чл. 159в, вр. чл. 159а, 

ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1 от НК (ред. – ДВ, бр. 92/2002 г. за чл. 159в от НК и ред. – 

ДВ, бр. 75/2006 г. за чл. 159а от НК)); по чл. 159в, вр. чл. 159а, ал. 3, вр. ал. 1 (ред. – 

ДВ, бр. 92/2002 г. за чл. 159в от НК и ред. – ДВ, бр. 75/2006 г. за чл. 159а от НК), 

 



 

7 
 

вр. чл. 20, ал. 2 от НК; по чл. 159в, вр. чл. 159а, ал. 3, вр. ал. 1 (ред. – ДВ, бр. 

92/2002 г. за чл. 159в от НК и ред. – ДВ, бр. 75/2006 г. за чл. 159а от НК), вр. чл. 20, 

ал. 4 от НК; по чл. 159в, вр. чл. 159а, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 (ред. – ДВ, бр. 

92/2002 г. за чл. 159в от НК и ред. – ДВ, бр. 75/2006 г. за чл. 159а от НК), вр. чл. 20, 

ал. 4 от НК; по чл. 159в, вр. чл. 159а, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 (ред. – ДВ, бр. 

92/2002 г. за чл. 159в от НК и ред. – ДВ, бр. 75/2006 г. за чл. 159а от НК), вр. чл. 20, 

ал. 4 от НК; по чл. 159в, вр. чл. 159а, ал. 3, вр. ал. 1 (ред. – ДВ, бр. 92/2002 г. за чл. 

159в от НК и ред. – ДВ, бр. 75/2006 г. за чл. 159а от НК), вр. чл. 20, ал. 4 от НК, за 

които му е определено едно общо най-тежко наказание – две години и шест месеца 

"лишаване от свобода", отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от четири 

години; към това общо наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в размер 

на сто лева; 

- Албена Черими – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 2, вр. чл. 93, т. 

20 от НК (групата е създадена да върши престъпления по чл. 159в, вр. чл. 159а, ал. 

3, вр. ал. 2, вр. ал. 1 от НК (ред. – ДВ, бр. 92/2002 г. за чл. 159в от НК и ред. – ДВ, 

бр. 75/2006 г. за чл. 159а от НК)); по чл. 159в, вр. чл. 159а, ал. 3, вр. ал. 1 (ред. – ДВ, 

бр. 92/2002 г. за чл. 159в от НК и ред. – ДВ, бр. 75/2006 г. за чл. 159а от НК), вр. чл. 

20, ал. 2 от НК; по чл. 159в, вр. чл. 159а, ал. 3, вр. ал. 1 (ред. – ДВ, бр. 92/2002 г. за 

чл. 159в от НК и ред. – ДВ, бр. 75/2006 г. за чл. 159а от НК), вр. чл. 20, ал. 2 от НК; 

по чл. 159в, вр. чл. 159а, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 (ред. – ДВ, бр. 92/2002 г. за чл. 

159в от НК и ред. – ДВ, бр. 75/2006 г. за чл. 159а от НК), вр. чл. 20, ал. 2 от НК; по 

чл. 159в, вр. чл. 159а, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 (ред. – ДВ, бр. 92/2002 г. за чл. 

159в от НК и ред. – ДВ, бр. 75/2006 г. за чл. 159а от НК), вр. чл. 20, ал. 2 от НК; по 

чл. 159в, вр. чл. 159а, ал. 3, вр. ал. 1 (ред. – ДВ, бр. 92/2002 г. за чл. 159в от НК и 

ред. – ДВ, бр. 75/2006 г. за чл. 159а от НК), вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за които й е 

определено едно общо най-тежко наказание – три години "лишаване от свобода", 

отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от пет години; към общото 

наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на сто лева. 
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16.10.2017 г. – внохд № 292/2016 г., докл. Румяна Илиева, с подсъдими Диян 

Гайтанов, Васил Илиев, Велислав Евгениев, образувано по жалби. 

 

С присъдата по нохд № 1411/2014 г. на СНС подсъдимите са признати за 

виновни, както следва: 

- Диян Гайтанов – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 1, вр. чл. 93, т. 

20 от НК (групата е създадена да върши престъпления по чл. 159а от НК – 

набиране на лица за извършване на платени секс услуги), за което му е наложено 

наказание три години "лишаване от свобода" при първоначален строг режим в 

затвор или затворническо общежитие от закрит тип; 

- Васил Илиев – за извършено престъпление по чл. 159а, ал. 1, пр. 1 (ред. – 

ДВ, бр. 92 от 2002 г.) от НК, за което му е наложено наказание една година и шест 

месеца "лишаване от свобода", отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от 

три години, както и наказание „глоба“ в размер на две хиляди лева, като го 

оправдава за повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 159в, 

пр. 2 (ред. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) от НК. 

- Велислав Евгениев – за извършено престъпление по чл. 159а, ал. 1, пр. 1 

(ред. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) от НК, за което му е наложено наказание една година и 

седем месеца "лишаване от свобода" при първоначален строг режим в затвор или 

затворническо общежитие от закрит тип, както и наказание „глоба“ в размер на две 

хиляди лева, като го оправдава за повдигнатото му обвинение за извършено 

престъпление по чл. 159в, пр. 2 (ред. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) от НК. 

 

внохд № 304/2016 г., докл. Димчо Георгиев, с подсъдими Златомир Иванов, 

Ивайло Борисов, Златко Гочев, Стефан Грозданов, Петър Цветанов, Тодор 

Цветанов, Тихомир Стоянов, Кристиян Лалев, Добромир Добрев, Галин Лазаров, 

образувано по жалби и протест. 

 

С присъдата по нохд № 466/2015 г. на СНС съдът признава: 

- Златомир Иванов за невиновен за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, пр. 3, 

Решение № 

9/03.07.2017 г. - 

ИЗМЕНЯ присъдата 

на Специализирания 

наказателен съд от 

30.05.2016 година по 

НОХД №466/2015г.: 
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алт. 10, т. 1, вр. ал. 1 от НК (групата е създадена за извършване на престъпления по 

чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК); по чл. 206, ал. 3, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 1 от НК, и го 

оправдава по тези обвинения; 

- Ивайло Борисов за невиновен за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, 

алт. 10, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е създадена за извършване на престъпления по 

чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК) и го оправдава по това обвинение; 

- Златко Гочев за невиновен за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, 

алт. 10, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е създадена за извършване на престъпления по 

чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК) и го оправдава по това обвинение; 

- Стефан Грозданов за виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, 

пр. 2, пр. 3, алт. 10, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е създадена за извършване на 

престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК), за което му е наложено наказание 

пет години "лишаване от свобода" при първоначален строг режим в затвор или 

затворническо общежитие от закрит тип; 

- Петър Цветанов за виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 

2, пр. 3, алт. 10, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е създадена за извършване на 

престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК), за което му е наложено наказание 

три години и шест месеца "лишаване от свобода" при първоначален общ режим в 

затвор или затворническо общежитие от открит тип; 

- Тодор Цветанов за виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 

2, пр. 3, алт. 10, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е създадена за извършване на 

престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК), за което му е наложено наказание 

четири години и шест месеца "лишаване от свобода" при първоначален строг 

режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип; 

- Тихомир Стоянов за невиновен по повдигнатото обвинение за престъпление 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2, пр. 3, алт. 10, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е създадена за 

извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК); по чл. 354а, ал. 2, т. 1, 

пр. 2, вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК и го оправдава по тези обвинения. 

Признава Тихомир Стоянов за виновен за извършено престъпление по чл. 

   - в частта, относно 

определения „строг 

режим“ на 

изтърпяване 

наказанието на 

подсъдимия Стефан 

Грозданов, като 

вместо това определя 

първоначален „общ 

режим“ на 

изтърпяване на 

наказанието 

„лишаване от 

свобода“ на подс. 

Грозданов. 

    - в частта, относно 

определения „строг 

режим“  на 

изтърпяване 

наказанието на 

подсъдимия Тодор 

Цветанов, като вместо 

това определя 

първоначален „общ 

режим“ на 

изтърпяване на 

наказанието 

„лишаване от 

свобода“ на подс. 
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354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, вр. ал. 5 от НК, за което му е наложено наказание „глоба“ в 

размер на хиляда лева. 

- Кристиян Лалев за виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 

2, пр. 3, алт. 10, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е създадена за извършване на 

престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК); по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 1, пр. 2, 

вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК, за които му е определено едно общо най-тежко 

наказание – три години "лишаване от свобода", отложено на основание чл. 66, ал. 1 

от НК за срок от пет години; към определеното общо наказание е присъединено 

частично и наказание „глоба“ в размер на хиляда лева. 

- Добромир Добрев за невиновен по повдигнатото му обвинение за 

престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, пр. 3, алт. 10, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е 

създадена за извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК); по чл. 

354а, ал. 2, изр. 2, т. 1, пр. 2, вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК; по чл. 339, ал. 1, пр. 

2, алт. 2 и алт. 6 от НК, и го оправдава по тези обвинения. 

Признава Добромир Добрев за виновен за извършено престъпление по чл. 

354а, ал. 2, изр. 1, пр. 1, вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК, за което му е наложено 

наказание шест години "лишаване от свобода" при първоначален строг режим в 

затвор или затворническо общежитие от закрит тип, както и наказание „глоба“ в 

размер на десет хиляди лева. 

- Галин Лазаров за невиновен по повдигнатото му обвинение за престъпление 

по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е създадена за 

извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК) и го оправдава по това 

обвинение. 

Признава Галин Лазаров за виновен за извършено престъпление по чл. 354а, 

ал. 2, изр. 1, пр. 1, вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК, за което му е наложено 

наказание четири години "лишаване от свобода" при първоначален общ режим в 

затвор или затворническо общежитие от открит тип, както и наказание „глоба“ в 

размер на десет хиляди лева. 

 

Цветанов. 

    ОТМЕНЯ 

присъдата в частта 

относно определяне 

мястото на 

изтърпяване на 

наказанието 

„лишаване от 

свобода“  от 

подсъдимите Стефан 

Грозданов, Петър 

Цветанов,  Тодор 

Цветанов, Добромир 

Добрев и Галин 

Лазаров. 

    

ПОТВЪРЖДАВА 

присъдата  в 

останалата ѝ част.    
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27.09.2017 г. – внохд № 42/2017 г., докл. Румяна Илиева, с подсъдими Стоян 

Илиев, Петър Михайлов, Георги Бодуров, Петър Костадинов, Марин Енджов, Иво 

Даскалов, Георги Георгиев, Илия Сотиров, Наско Ставрев, Илия Пърличков, 

Здравко Тодоров, Иван Араланов, образувано по протест. 

 

С присъдата по нохд № 857/2014 г. на СНС съдът е признал подсъдимите за 

невиновни и ги оправдава по повдигнатите им обвинения, както следва: 

- Стоян Илиев – по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, 

вр. ал. 1, пр. 2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 

2, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;  

- Петър Михайлов – по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 

4, вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 

2, алт. 2, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;  

- Георги Бодуров – по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 

4, вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 

2, алт. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;  

- Петър Костадинов – по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 

и 4, вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 

2, алт. 2 от НК;  

- Марин Енджов – по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, 

вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, 

алт. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;  

- Иво Даскалов – по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, 

вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, 

алт. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;  

- Георги Георгиев – по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 

4, вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 

2, алт. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;  

- Илия Сотиров – по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, 
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вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, 

алт. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;  

- Наско Ставрев – по обвинението за престъпление по чл. 302, т. 1, пр. 

предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 от НК; 

- Илия Пърличков – по обвинението за престъпление по чл. 302, т. 1, пр. 

предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 от НК;  

-Здравко Тодоров – по обвинението за престъпление по чл. 302, т. 1, пр. 

предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 от НК;  

- Иван Араланов – по обвинението за престъпление по чл. 302, т. 1, пр. 

предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 от НК. 

27.09.2017 г., 25.10.2017 г., 22.11.2017 г., 11.12.2017 г., 20.12.2017 г. – внохд 

№ 332/2016 г., докл. Красимира Райчева, с подсъдими Хакан Варлък, Светослав 

Живков, Асен Бонев, Асен Лолов, образувано по жалба и протест. 

 

С присъдата по нохд № 452/2014 г. на СНС съдът признава: 

- Хакан Варлък за виновен за извършено престъпление по чл. 242, ал. 1, б. 

„д“, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК; по чл. 234, ал. 2, т. 3, вр. ал. 1, пр. 2 от НК, за 

които му е определено едно общо най-тежко наказание – три години "лишаване от 

свобода", отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от пет години; към 

общото наказание са присъединени наказанието „лишаване от правото да 

упражнява търговска дейност с акцизни стоки“ за срок от три години и наказанието 

„глоба“ в размер на двадесет хиляди лева; 

Признава Хакан Варлък за невиновен по чл. 242, ал. 1, б. „ж“ от НК; по чл. 

234, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1, пр. 2 от НК; по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК, и го 

оправдава по тези обвинения; 

- Светослав Живков за виновен за извършено престъпление по чл. 234, ал. 2, 

т. 1 и т. 3, вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 4, вр. чл. 28, ал. 1 от НК, за което му е 

наложено наказание три месеца "лишаване от свобода" при първоначален строг 

режим в затвор и наказание „лишаване от право да упражнява търговска дейност с 
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акцизни стоки“ за срок от три години. 

Признава Светослав Живков за невиновен по повдигнатите му обвинения за 

престъпление по чл. 234, ал. 2, т. 2 от НК; по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2, вр. ал. 2 от 

НК, и го оправдава по тези обвинения. 

- Асен Бонев за виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 

2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 234, ал. 2, т. 3, вр. ал. 1, пр. 2,  вр. чл. 20, ал. 4 от НК, за 

които му е наложено едно общо най-тежко наказание – три години "лишаване от 

свобода", отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от пет години; към така 

определеното общо най-тежко наказание е присъединено наказанието „лишаване от 

право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки“ за срок от три години. 

Това общо наказание е групирано с наказанието, наложено по нохд № 6381/2008 г. 

на СРС, като му е определено най-тежкото от наказанията, а именно три години 

"лишаване от свобода", отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от пет 

години, към което е присъединено и наказанието „лишаване от право да упражнява 

търговска дейност с акцизни стоки“ за срок от три години. 

- Асен Лолов за виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 

2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 234, ал. 2, т. 3, вр. ал. 1, пр. 2 от НК, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, 

за които му е определено едно общо най-тежко наказание – три години "лишаване 

от свобода", отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от пет години; към 

общото наказание е присъединено и наказанието „лишаване от право да упражнява 

търговска дейност с акцизни стоки“ за срок от три години. 

Асен Лолов е оправдан по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 

234, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК. 

18.09.2017 г. – внохд № 43/2017 г., докл. Красимира Костова, с подсъдими 

Стефан Бонев, Ивайло Стойнов, Милен Алексиев, Стефан Гевгелийски, Тихомир 

Георгиев, Александър Кукурин, Андрей Начев, Сокол Димитров, Иво Дионисиев, 

Георги Гълъбов, Томи Томов, Теодор Велков, Анатолий Янакиев, образувано по 

жалба и протест. 

 

 



 

14 
 

С присъдата по нохд № 1306/2013 г. на СНС съдът признава: 

- Стефан Бонев - за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 1, 

пр. 2 и пр. 3 т. 1 вр. ал. 1 пр. 2 НК (групата е създадена за извършване на 

престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2  от НК), за което му е наложено наказание 

седем години "лишаване от свобода" при първоначален строг режим в затвор или 

затворническо общежитие от закрит тип. 

Стефан Бонев е оправдан по повдигнатото му обвинение за престъпление по 

чл. 321 ал. 1 пр. 1 НК. 

- Ивайло Стойнов - за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 

1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления 

по чл. 354а ал. 1 и ал. 2  от НК), за което му е наложено наказание пет години 

"лишаване от свобода" при първоначален строг режим в затвор или затворническо 

общежитие от закрит тип. 

- Милен Алексиев - за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 

пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на 

престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2  от НК), за което му е наложено наказание 

пет години "лишаване от свобода" при първоначален строг режим в затвор или 

затворническо общежитие от закрит тип. 

- Стефан Гевгелийски - за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 

3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на 

престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2  от НК), за което му е наложено наказание 

пет години "лишаване от свобода" при първоначален строг режим в затвор или 

затворническо общежитие от закрит тип. 

- Тихомир Георгиев - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 

пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на 

престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2  от НК); чл. 199 ал. 1 т. 3 пр. 2 и т. 5 пр. 2 вр. 

чл. 198 ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 131 ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 130 ал. 1 вр. чл. 

20 ал. 2 НК; чл. 199 ал. 1 т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 и пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 НК; 

чл. 143 ал 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК,  за които му е определено едно общо най-тежко 
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наказание – седем години "лишаване от свобода". На осн. чл. 24 НК така 

определеното общо най-тежко наказание е увеличено с три години лишаване от 

свобода. Така определеното увеличено общо най-тежко наказание да се изтърпи 

при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит 

тип. 

- Александър Кукурин - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 

3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на 

престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2  от НК); чл. 131 ал. 1 т.8 пр.2 вр. чл. 129 ал. 2 

вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 НК; чл. 131 ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 130 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 

НК; чл. 199 ал. 1 т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 и пр. 2 вр. чл. 20 ал. 4 НК; чл. 143 

ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – 

три години "лишаване от свобода", отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за 

срок от пет години. 

- Андрей Начев - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 

1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления 

по чл. 354а ал. 1 и ал. 2  от НК); чл. 131 ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 130 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 

4 НК; чл. 199 ал. 1 т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 и пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 143 

ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 354а ал. 3 т. 1 НК; чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 

НК; чл. 339 ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – 

пет години "лишаване от свобода", към което е присъединено наказанието „глоба“ 

в размер на двадесет хиляди лева.  

Андрей Начев е оправдан по едно от повдигнатите му обвинения за 

престъпление по чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 НК. 

- Сокол Димитров - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 

пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на 

престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2  от НК); чл. 131 ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 129 ал. 

2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 199 ал. 1 т. 3 пр. 2 и т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 

вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 131 ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 130 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 НК; чл.199 

ал. 1 т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 и пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 143 ал. 1 вр. чл. 
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20 ал. 2 НК; чл. 213а ал. 2 т. 5 вр. ал. 1 НК, за които му е определено едно общо 

най-тежко наказание – шест години "лишаване от свобода". На осн. чл. 24 НК така 

определеното общо най-тежко наказание е увеличено с три години лишаване от 

свобода. Така определеното увеличено общо най-тежко наказание да се изтърпи 

при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит 

тип. Към общото най-тежко наказание се присъединява наказанието „глоба“ в 

размер на три хиляди лева. 

- Иво Дионисиев - за невиновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 

пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на 

престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2  от НК); чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 

вр. чл. 20 ал. 3 НК и го оправдава по повдигнатите му обвинения. 

- Георги Гълъбов - за невиновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 

пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на 

престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2  от НК); чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 

вр. чл. 20 ал. 2 НК и го оправдава по повдигнатите му обвинения. 

- Томи Томов - за невиновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 

1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления 

по чл. 354а ал. 1 и ал. 2  от НК); чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 НК и го 

оправдава по повдигнатите му обвинения. 

- Теодор Велков - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 

1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления 

по чл. 354а ал. 1 и ал. 2  от НК); чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 

2 вр. чл. 26 ал 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – 

шест години "лишаване от свобода", което следва да се изтърпи при първоначален 

строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Към общото 

най-тежко наказание е присъединено наказанието „глоба“ в размер на двадесет 

хиляди лева. 

- Анатолий Янакиев - за виновен за извършено престъпление по чл. 354а ал. 1 

пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за което му е наложено наказание две години "лишаване от 
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свобода", като изпълнението е отложено на ос. чл. 66 ал. 1 НК за срок от четири 

години. Към наказанието е присъединено наказанието „глоба“ в размер на пет 

хиляди лева.  

Анатолий Янакиев е оправдан по повдигнатото му обвинение за 

престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е 

създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2  от НК). 

18.09.2017 г. - внохд № 122/2017 г., докл. Венелин Иванов, с подсъдими Иван 

Капаров – старши експерт в „Агенция Митници“, Веслав Василев и Николай Стоев, 

образувано по жалби. 

 

С присъдата по нохд № 1495/2016 г. на СНС съдът признава: 

- Иван Капаров – за виновен за извършени престъпления по чл. 282 ал. 1 вр. 

чл. 26 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за които му е определено наказание три години 

"лишаване от свобода", което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим в 

затворническо общежитие от открит тип, както и „лишаване от право да заема 

длъжност в държавен орган или държавно учреждение“ за срок от пет години.  

Иван Капаров е оправдан по повдигнатото му обвинение за престъпление по 

чл. 321 ал. 6 от НК. 

- Веслав Василев - за виновен за извършени престъпления по чл. 282 ал. 1 вр. 

чл. 26 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за които му е определено наказание"лишаване от 

свобода" за срок от две години и шест месеца, което да бъде изтърпяно при 

първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип, както и 

„лишаване от право да заема длъжност в държавен орган или държавно 

учреждение“ за срок от четири години и шест месеца.  

Веслав Василев е оправдан по повдигнатото му обвинение за престъпление 

по чл. 321 ал. 6 от НК. 

Николай Стоев е оправдан по повдигнатите му обвинения за престъпления по 

чл. 321 ал. 6 от НК и чл. 282 ал. 1. Вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 3 от НК. 
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16.10.2017 г. - внохд № 136/2017 г., докл. Красимира Райчева, с подсъдими 

Матей Георгиев, Стоян Панайотов, Тодор Амелев, Калоян Спасов и Валентин 

Теохаров, образувано по жалби. 

 

С присъдата по нохд № 1307/2015 г. на СНС съдът признава: 

- Матей Горгиев – за невиновен за извършени престъпления по чл. 142 ал. 3 т. 

2, т. 3 и т. 4 вр. ал. 2, т. 2 пр. първо и т. 7 пр. първо вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 

142а ал. 4 пр. първо и второ вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК; чл. 198 ал. 4 пр. Второ 

вр. ал. 1 от НК 

- Стоян Панайотов - за невиновен за извършени престъпления по чл. 142 ал. 3 

т. 2, т. 3 и т. 4 вр. ал. 2, т. 2 пр. първо и т. 7 пр. първо вр. чл. 20 ал. 2 от НК; чл. 142а 

ал. 4 пр. първо и второ вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК 

- Тодор Амелев - за невиновен за извършени престъпления по чл. 142а ал. 4 

пр. първо и второ вр. ал. 2 вр. чл. 142 ал. 2 т. 6 вр. чл. 142а ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от 

НК 

- Калоян Спасов - за виновен за извършено престъпление по чл. 339 ал. 1 от 

НК, за което му е определено наказание"лишаване от свобода" за срок от две 

години, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор 

- Красимир Ангелов - за невиновен за извършено престъпление по чл. 339 ал. 

1 от НК 

- Валентин Теохаров - за невиновен за извършено престъпление по чл. 131 ал. 

1 т.5, т.9 и т. 11 вр. чл. 130 ал. 1 от НК. 

 

С Присъда № 3/24.06.2016 г. по ВНОХД № 236/2015 г. на АСНС съдът: 

- е отменил присъдата на СНС в частта, с която подсъдимият Красимир 

Ангелов е признат за невинен по обвинението за извършено престъпление по чл. 

339 ал. 1 НК, като вместо това е признал подсъдимия Ангелов за виновен за 

извършено престъпление по чл. 339 ал. 1 от НК, за което му е определено 

наказание"лишаване от свобода" за срок от една година, което е отложено на осн. 
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чл. 66 ал. 1 НК за срок от три години 

- е изменил присъдата присъдата на СНС в частта с която подсъдимия 

Калоян Спасов е признат за виновен и осъден за престъпление по чл. 339 ал. 1 НК, 

като го признава за невинен и го оправдава по това обвинение 

- потвърждава присъдата в останалата част. 

С решение № 21/26.04.2017 г. по КНД № 1067/2016 г. на ВКС-II НО съдът: 

- отмени присъда № 3/2016 г. на АСНС в частта, с която е потвърдена 

присъдата на СНС досежно оневиняване на подсъдимите Матей Георгиев и Стоян 

Панайотов по чл. 142 ал. 3 т. 2 т. 3 и т. 4 вр. ал. 2 т. 2 и т. 7 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 

НК; на подсъдимите Матей Георгиев, Стоян Панайотов, Калоян Спасов и Тодор 

Амелев по чл. 142а ал. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; на подсъдимия Матей 

Георгиев по чл. 198 ал. 4 НК и на подсъдимия Валентин теохаров по чл. 131 ал. 1 

т.т. 5, 9 и 11 вр. чл. 130 ал. 1 НК, като връща делото за ново разглеждане в тази му 

част от друг състав на на въззивния съд 

оставя в сила присъдата в останалата й част.  
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25.09.2017 г. - внохд № 142/2017 г. – докл. Димчо Георгиев, с подсъдими 

Тихомир Петров и Златко Кънев, образувано по въззивни жалби. 

 

С присъда по нохд № 420/2015 г. на СНС съдът признава: 

- Тихомир Петров – за виновен за извършено престъпление по чл. 213а ал. 2 

т. 4 и т. 5 вр. ал. 1 НК, за което му е определено наказание „лишаване от свобода“ 

за срок от шест години  и глоба в размер на четири хиляди лева, което следва да 

бъде изтърпяно за при първоначален строг режим в затвор. 

 

- Златко Кънев - за виновен за извършено престъпление по чл. 213а ал. 2 т. 4 

и т. 5 вр. ал. 1 НК, за което му е определено наказание „лишаване от свобода“ за 

срок от четири години и глоба в размер на три хиляди лева; за извършено 

престъпление по чл. 128 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за което му е определено 

наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест години. На подсъдимия е 

определено едно общо най-тежко наказание – шест години "лишаване от свобода", 

което следва да изтърпи при първоначален строг режим в затвор. Към това 

наказание е присъединено изцяло наказанието „глоба“ в размер на три хиляди лева. 

 

06.10.2017 г. - внохд № 143/2017 г. – докл. Красимира Райчева, с подсъдими 

Радослав Петров, Кирил Рашков, Симеон Илиев и Михаил Дерменджиев, 

образувано по въззивни жалби и протест. 

 

С присъда по нохд № 1409/2015 г. на СНС съдът признава: 

- Радослав Петров – за виновен за извършено престъпление по чл. 354а ал. 2 

т. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 29 ал. 1 б.“а“ вр. чл. 26 ал. 1 НК, за което му е определено 

наказание „лишаване от свобода“ за срок от седем години, което да се изтърпи при 

първоначален строг режим в затвор и „глоба“ в размер на петдесет хиляди лева. 

Подсъдимият Петров е признат за невиновен и оправдан за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 6 НК 

- Кирил Рашков – за виновен за извършено престъпление по чл. 354 ал. 1 НК, 
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за което му е определено наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година; 

за извършено престъпление по чл. 278 ал. 6 предл. 2 алт. 2 НК, за което му е 

определено наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години и глоба в 

размер на десет хиляди лева. На подсъдимия е определено едно общо най-тежко 

наказание – две години "лишаване от свобода", което следва да изтърпи при 

първоначален строг режим в затвор. Към това наказание е присъединено 

наказанието „глоба“ в размер на десет хиляди лева. 

Подсъдимият Рашков е признат за невиновен и оправдан за извършени 

престъпления по чл. 242 ал. 1 б. „г“ НК и чл. 321 ал. 6 НК. 

- Михаил Дерменджиев – за виновен за извършено престъпление по чл. 354а  

ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК, за което му е определено наказание „лишаване от свобода“ 

за срок от две години и „глоба“ в размер на пет хиляди лева; за извършено 

престъпление по чл. 339 ал. 1 от НК, за което му е определено наказание „лишаване 

от свобода“ за срок от една година. На подсъдимия е определено едно общо най-

тежко наказание – две години "лишаване от свобода", като на осн. чл. 66 

изпълнението на така определеното наказание е отложено за срок от четири 

години. Към това наказание е присъединено наказанието „глоба“ в размер на пет 

хиляди лева. 

- Симеон Илиев – за виновен за извършено престъпление по чл.  278 ал. 6 НК, 

за което му е определено наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година, 

като на осн. чл. 66 НК отлага отлага изпълнението на наказанието за срок от три 

години.  

04.10.2017 г. - внохд № 154/2017 г. – докл. Даниела Врачева, с подсъдими Зоя 

Чанова, Димитър Илиев и Ива Добрева, образувано по протест 

 

С присъда по нохд № 180/2015 г. на СНС съдът признава: 

- Зоя Чанова – за виновна за извършено престъпление по чл. 255 ал. 3 вр. ал. 1 

т. 2 пр. 1 т. 6 т. 7 вр. чл. 26 ал. 1 НК, за което му е определено наказание „лишаване 

от свобода“ за срок от две години и девет месеца, отложено на осн. чл. 66 НК за 
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срок от пет години. 

Подсъдимата Чанова е  призната за невиновна и оправдана за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 93 т. 20 НК. 

- Димитър Илиев – за невиновен и оправдан за извършено престъпление по 

чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 93 т. 20 НК. 

- Ива Добрева – за невиновна и оправдана за извършени престъпления по 

чл. 231 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 93 т. 20 НК и чл. 255 ал. 3 вр. ал. 1 т. 2, т. 

6, т. 7 вр. чл. 20 ал. 4 вр. чл. 26 ал. 1 НК 

09.10.2017 г. - внохд № 160/2017 г. – докл. Емилия Петкова, с подсъдими 

Никола Николов, Красимир Георгиев, Владимир Николов и Йордан Колев, 

образувано по въззивни жалби и протест 

 

С присъда по нохд № 1505/2013 г. на СНС съдът признава: 

- Никола Николов – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление 

по чл. 116 ал. 1 т. 6, пр. 1 и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 20 ал. 3 НК 

- Владимир Николов – за виновен за извършени престъпления по чл. 116 ал. 1 

т. 6 пр. 1 и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 18 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, по чл. 339 ал. 1 пр. 1 

вр. чл. 20 ал. 2 НК, по чл. 339 ал. 1 пр. 1 и пр. 2 НК и по чл. 354а ал. 3 пр. 2 т. 1 НК, 

за които му е определено едно общо най-тежко наказание – петнадесет години 

"лишаване от свобода", което да се изтърпи в затвор при първоначален строг 

режим. Присъединява към така определеното общо най-тежко наказание и 

наказанието „глоба“ в размер на три хиляди лева. 

- Красимир Георгиев – за виновен за извършени престъпления по чл. 116 ал. 1 

т. 6 пр. 1 вр. чл. 115 вт. Чл. 18 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, по чл. 339 ал. 1 пр. 1 вр. чл. 

20 ал. 2 НК и по чл. 354а ал. 5 р. Ал. 3 пр. 2 т. 1 НК, за които му е определено едно 

общо най-тежко наказание – десет години "лишаване от свобода", което да се 

изтърпи в затвор при първоначален строг режим. Присъединява към така 

определеното общо най-тежко наказание и наказанието „глоба“ в размер на триста 

лева. 
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- Йордан Колев – за виновен за извършени престъпления по чл. 116 ал. 1 т. 6 

пр. 1 и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 20 ал. 4 НК, по чл. 339 ал. 1 НК, по чл. 339 ал. 2 вр. ал. 

1 НК и по чл. 354а ал. 1 пр. 4 алт. 1 НК, за които му е определено едно общо най-

тежко наказание – седем години "лишаване от свобода", което да се изтърпи в 

затвор при първоначален строг режим. Присъединява към така определеното общо 

най-тежко наказание и наказанието „глоба“ в размер на десет хиляди лева. 

Подсъдимите Владимир Николов и Красимир Славчев са осъдени за заплатят 

солидарно на гражданския ищец Владимир Попов сумата от петдесет хиляди лева, 

представляващи обезщетение за причинени на същия неимуществени вреди 

 

С присъда по внохд № 105/2015 г. на АСНС съдът е отменил присъда № 6 от 

02.02.2015 г. по нохд № 1505/13 г. СНС, както следва: 

  

           - В ЧАСТТА, в която подсъдимият Владимир Николов е признат за виновен 

за извършено престъпление чл.116, ал.1, т. 6, пр. 1 и т. 9, вр. с чл. 115, вр.с чл.18, 

ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.54 от НК,  

- В ЧАСТТА, в която подсъдимият Красимир Георгиев е признат за виновен 

за извършено престъпление по чл.116, ал.1, т. 6, пр. 1, вр. с чл. 115, вр.с чл.18, ал.1, 

вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал. 1, т. 1 от НК  

- В ЧАСТТА, в която подсъдимите Владимир Николов и Красимир Георгиев 

са ОСЪДЕНИ да заплатят солидарно на гражданския ищец Владимир Попов сумата 

от 50 000 /петдесет хиляди/ лева, обезщетение за причинени на същия 

неимуществени вреди 

- Като вместо това: 

             - ПРИЗНАВА подсъдимия Владимир Николов за НЕВИНОВЕН и го 

ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл.116, ал.1, т. 6, пр. 1 и т. 9, вр. 

с чл. 115, вр.с чл.18, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 НК. 

              - ПРИЗНАВА подсъдимия Красимир Георгиев за НЕВИНОВЕН и го 

ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл.116, ал.1, т. 6, пр. 1, вр. с чл. 
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115, вр.с чл.18, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 НК. 

- ИЗМЕН присъдата както следва: 

- НАМАЛЯВА размера на наложеното на подсъдимия  Владимир Николов 

наказание за престъпление по чл. 339, ал. 1, предл. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК от шест на 

ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  

НАМАЛЯВА размера на наложеното на подсъдимия  Владимир Николов наказание 

за престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл. 2, т. 1 НК от три на ДВЕ ГОДИНИ 

ЛИШАВАНЕ  ОТ СВОБОДА. 

В ЧАСТТА относно приложението на чл. 23, ал. 1 НК, като ОПРЕДЕЛЯ на 

подсъдимия  Владимир Николов едно ОБЩО най-тежко НАКАЗАНИЕ от ПЕТ 

ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. 

            - ОПРАВДАВА подсъдимия  Красимир Георгиев по първоначално 

предявеното обвинение за престъпление по ал.3, пр. 2, т. 1 на чл. 354А НК.  

В ЧАСТТА относно приложението на чл. 23, ал. 1 НК, като ОПРЕДЕЛЯ на 

подсъдимия  Красимир Георгиев едно ОБЩО най-тежко НАКАЗАНИЕ от ТРИ 

ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален ОБЩ 

режим в затворническо общежитие от ОТКРИТ ТИП. 

             - НАМАЛЯВА размера на наложеното на подсъдимия Йордан Колев 

наказание за престъпление по чл. 339, ал. 1 НК от седем годни на ЧЕТИРИ 

ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. 

НАМАЛЯВА размера на наложеното на подсъдимия Йордан Колев наказание за 

престъпление по чл. 339, ал. 2, вр. ал. 1 НК от седем години лишаване от свобода 

на ШЕСТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. 

НАМАЛЯВА размера на наложеното на подсъдимия Йордан Колев наказание за 

престъпление по чл. 354а, ал. 1, предл. 4, алт. 1 НК от шест години лишаване от 

свобода на ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. 

В ЧАСТТА относно приложението на чл. 23, ал. 1 НК, като ОПРЕДЕЛЯ на 

подсъдимия  Йордан Колев едно ОБЩО най-тежко наказание от ШЕСТ ГОДИНИ 

ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. 
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- ОТХВЪРЛЯ  предявения от гражданския ищец Владимир Попов солидарно 

срещу подсъдимите Владимир Николов и Красимир Георгиев  граждански иск за 

сумата от 50 000 /петдесет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за 

причинени неимуществени вреди като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. 

 

- ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част. 

 

С решение № 114/22.05.2017 г. на ВКС съдът е отменил въззивната присъда в 

частта с която подсъдимите Владимир Николов и Красимир Георгиев са признати 

за невиновни и оправдани по обвинението по чл. 116 ал. 1 т. 6  ( за Георгиев) и т. 9 

(за Николов) вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 18 ал. 1 НК, в частта, с която е потвърдена 

оправдателната присъда по отношение на обвиняемия Никола Николов, както и в 

частта с която е отхвърлен гражданския иск. 

Делото е върнато в тези части за ново разглеждане от друг състав на 

въззивния съд.  

Оставена е без разглеждане жалбата на частния обвинител срещу 

оправдаването на подсъдиямия Йордан Колев по обвинението по чл. 116 ал. 1 т. 6 и 

т. 9 вр. чл. 20 ал. 4 НК. 

Присъдата е оставена в сила в останалата й част. 

 

29.09.2017 г. - внохд № 183/2017 г. – докл. Красимира Райчева, с подсъдими 

Петя Бадева, Галин Бенчев, Стамен Митев, Пенка Митева, Стамен Стаменов и 

Петко Бенчев, образувано по въззивни жалби 

 

С присъда по нохд № 1668/2015 г. на СНС съдът признава: 

- Галин Стаменов – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 

пр. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК, чл. 159г, пр. 2 вр. чл. 159б, ал. 2 вр. ал. 1 пр. 1 и 2 вр. чл. 159а 

ал. 2 т. 6 пр. 1 вр. ал. 1 НК, 159г пр. 2 вр. чл. 159б ал. 2 вр. ал. 1 пр. 1 и 2 вр. чл. 
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159а ал. 2 т. 6 пр. 1 вр. ал. 1 НК, чл. 159г, пр. 2 вр. чл. 159а ал. 2 т. 6 пр. 1 вр. ал. 1 

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

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

НК за които му е определено едно общо най-тежко наказание – осем години 

лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим. 

Присъединява към така определеното общо най-тежко наказание и наказанието 

„глоба“ в размер на четиридесет хиляди лева. 

- Петко Бенчев – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 

т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 159г пр. 2 вр. чл. 159б ал. 2вр. ал. 1 пр. 1 и 2 вр. чл. 159а ал. 2 т. 

6 пр. 1 вр. ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание –

седем години "лишаване от свобода", което да се изтърпи в затвор при 

първоначален строг режим. Присъединява към така определеното общо най-тежко 

наказание и наказанието „глоба“ в размер на четиридесет хиляди лева. 

- Стамен Стаменов – за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 

пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което му е наложено наказание – пет години "лишаване от 

свобода", което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим.  

- Пенка Митова – за виновна за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 

т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 234 ал. 1 НК, за които й е определено едно общо най-тежко 

наказание – четири години "лишаване от свобода", което да се изтърпи в 

затворнически общежитие от открит тип при първоначален общ режим. 

Присъединява към така определеното общо най-тежко наказание и наказанието 

„глоба“ в размер на шест хиляди лева. 

- Петя Бадева – за виновна за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 

2 вр. ал. 2 НК, за което й е наложено наказание – четири години "лишаване от 

свобода", което да се изтърпи в затворническо общежитие от открит тип при 

първоначален общ режим. 

Стамен Митев – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 

т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 159г пр. 2 вр. чл. 159б ал. 2 вр. ал. 1 и 2 вр. чл. 159а ал. 2 т. 6 

пр. 1 вр. ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – пет 
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години "лишаване от свобода", което да се изтърпи в затворническо общежитие от 

открит тип при първоначален общ режим. Присъединява към така определеното 

общо най-тежко наказание и наказанието „глоба“ в размер на двадесет хиляди лева. 

внохд № 194/2017 г. – докл. Драгомир Кояджиков, с подсъдими Дандинсон 

Дуро, Маркс Басей и Принс Боро, образувано по въззивни жалби 

 

С присъда по нохд № 1423/2015 г. на СНС съдът признава: 

- Дандинсон Дуро – за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 

1 вр. ал. 1 НК, за което му е наложено наказание – десет години "лишаване от 

свобода", което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип 

при първоначален строг режим. 

- Маркс Басей – за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 

вр. ал. 2 НК, за което му е наложено наказание – осем години "лишаване от 

свобода", което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип 

при първоначален строг режим. 

- Принс Боро – за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. 

ал. 2 НК, за което му е наложено наказание – девет години "лишаване от свобода", 

което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при 

първоначален строг режим. 

За насрочване 

внохд № 210/2017 г. – докл. Драгомир Кояджиков, с подсъдими Златко 

Иванов, Иван Иванов, Марияна Иванова, Николинка Младенова, Симеон Иванов, 

Елисавета Горанова, Гина Иванова, Даринка Русенова и Златко Стоянов, 

образувано по въззивни жалби и протест 

 

С Присъда № 33 от 15.11.2016 г. по нохд № 1134/2014 г. на СНС съдът 

признава: 

- Даринка Русенова – за виновна за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 

пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 НК, за 

които й е определено едно общо най-тежко наказание – една година "лишаване от 

За насрочване 
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свобода", изтърпяването което е отложено за срок от три години. Към така 

определеното общо най-тежко наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в 

размер на десет хиляди лева 

- Иван Иванов – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, 

т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 НК, за които му е 

определено едно общо най-тежко наказание – две години "лишаване от свобода", 

изтърпяването което е отложено за срок от пет години. Към така определеното 

общо най-тежко наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на десет 

хиляди лева 

- Николинка Младенова – за виновна за извършени престъпления по чл. 321 

ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 1 пр. 1 НК, за които й 

е определено едно общо най-тежко наказание – две години "лишаване от свобода", 

изтърпяването което е отложено за срок от четири години. Към така определеното 

общо най-тежко наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на десет 

хиляди лева 

- Симеон Иванов – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 

3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК, чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 1 пр. 1 НК и чл. 339 ал. 1 НК, за 

които му е определено едно общо най-тежко наказание – три години "лишаване от 

свобода", изтърпяването което е отложено за срок от пет години. Към така 

определеното общо най-тежко наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в 

размер на петнадесет хиляди лева 

- Гина Иванова – за виновна за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 

3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК, чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 253 ал. 

3 т.2 вр. ал. 2 пр. 2 и 5 вр. ал. 1 НК, за които й е определено едно общо най-тежко 

наказание – една година "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за 

срок от три години 

- Златко Иванов – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 

3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК за което му е наложено наказание – две години 

"лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от пет години 



 

29 
 

Подсъдимият Златко Иванов е признат за невинен и оправдан за извършено 

престъпление по чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 1 пр. 1 НК 

- Марияна Иванова – за виновна за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 

пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК, чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 253 

ал. 3 т.2 вр. ал. 1 пр. 1 НК, за които й е определено едно общо най-тежко наказание 

– една година "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от 

три години. Към така определеното общо най-тежко наказание е присъединено и 

наказанието „глоба“ в размер на пет хиляди лева. 

Подсъдимата Марияна Иванова е призната за невиновна и оправдана за 

извършено престъпление по чл. 253 ал. 2 пр. 2 и 5 вр. ал. 1 НК 

- Елисавета Горанова – за виновна за извършени престъпления по чл. 253 ал. 

1 пр. 1 НК, за което й е наложено наказание – три месеца "лишаване от свобода", 

изтърпяването което е отложено за срок от две години 

Златко Стоянов – за невинен и оправдан за извършено престъпление по чл. 253 ал. 

3 т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 и 5 вр. ал. 1 НК 

 

Изготвил: 

Любка Вакарелска 

 съдебен администратор 

 
 


