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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 01.02.2018 г. 

 

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

05.02.2018 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“ 
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в размер на четиридесет хиляди лева; 

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

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

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

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

режим в затворническо общежитие от открит тип; към общото наказание е 

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

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

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

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

първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип. 

Красимир Кръстев е оправдан по повдигнатото обвинение за извършено 

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

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

Николай Ников е оправдан по повдигнатото обвинение за извършено 

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

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

вр. чл. 18, ал. 1 от НК. 

 

02.02.2018 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; 

 



 

3 
 

- 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 № 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;  

13.11.2017 г. – 

обявено за решаване 



 

4 
 

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

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

2, алт. 2 от НК;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

внохд № 332/2016 г., докл. Красимира Райчева, с 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. 

25.10.2017 г. – 

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

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

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

общото наказание са присъединени наказанието „лишаване от правото да 

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

„глоба“ в размер на двадесет хиляди лева; 

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

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

оправдава по тези обвинения; 

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

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

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

режим в затвор и наказание „лишаване от право да упражнява търговска дейност с 

акцизни стоки“ за срок от три години. 

Признава Светослав Живков за невиновен по повдигнатите му обвинения за 

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

НК, и го оправдава по тези обвинения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

14.02.2018 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. 

 

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 
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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 

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

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

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

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

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

в размер на двадесет хиляди лева.  

Андрей Начев е оправдан по едно от повдигнатите му обвинения за 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

свобода. Така определеното увеличено общо 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. 
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- 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 

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). 

 

14.02.2018 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 
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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. 

 

12.02.2018 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, 

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

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

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

първоначален строг режим в затвор. Към това наказание е присъединено 

наказанието „глоба“ в размер на десет хиляди лева. 

Подсъдимият Рашков е признат за невиновен и оправдан за извършени 

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

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

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

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

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

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

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

изпълнението на така определеното наказание е отложено за срок от четири 

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

хиляди лева. 

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

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

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

години.  

 

внохд № 154/2017 г. – докл. Даниела Врачева, с 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 

срок от пет години. 

04.10.2017 г. – 

обявено за решаване 
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Подсъдимата Чанова е  призната за невиновна и оправдана за извършено 

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

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

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

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

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

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

 

внохд № 183/2017 г. – докл. Красимира 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. 

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. 

06.11.2017 г. – 

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

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

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

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

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

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

затворнически общежитие от открит тип при първоначален общ режим. 

Присъединява към така определеното общо най-тежко наказание и наказанието 

„глоба“ в размер на шест хиляди лева. 

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

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

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

първоначален общ режим. 

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

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

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

години "лишаване от свобода", което да се изтърпи в затворническо общежитие от 

открит тип при първоначален общ режим. Присъединява към така определеното 

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

 

12.02.2018 г. - внохд № 210/2017 г. – докл. Румяна Илиева, 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 
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които й е определено едно общо най-тежко наказание – една година "лишаване от 

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

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

размер на десет хиляди лева 

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

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

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

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

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

хиляди лева 

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

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

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

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

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

хиляди лева 

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

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

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

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

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

размер на петнадесет хиляди лева 

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

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

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

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

срок от три години 

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

3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК за което му е наложено наказание – две години 
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"лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от пет години 

Подсъдимият Златко Иванов е признат за невинен и оправдан за извършено 

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

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

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

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

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

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

наказанието „глоба“ в размер на пет хиляди лева. 

Подсъдимата Марияна Иванова е призната за невиновна и оправдана за 

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

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

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

изтърпяването което е отложено за срок от две години 

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

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

 

внохд № 267/2017 г. – докл. Даниела Врачева, с подсъдими Армен Артюнов, 

Георгиос Еминидис, Вартан Паниан и Георгиос Лазаридис, образувано по въззивни 

жалби 

 

С Присъда № 14 от 17.05.2017 г. по нохд № 3513/2016 г. на СНС съдът 

признава: 

-  Армен Артюнов – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 

1 вр. ал. 1 НК, чл. 243 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 28 ал. 1 

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

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

затвор. Към наказанието „лишаване от свобода“ е присъединено наказанието 

„лишаване от право да упражнява търговска дейност“ за срок от три години. 

18.12.2017 г. – 

обявено за решаване 
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- Георгиос Еминидис - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 

пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 243 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 пр. 2 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал. 1 НК за 

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

свобода", изтърпяването на което е отложено за срок от четири години. 

- Вартан Паниан - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 

2 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 243 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 пр. 2 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал. 1 НК за 

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

свобода", изтърпяването на което е отложено за срок от четири години. 

- Георгиос Лазаридис - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 

3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 243 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 пр. 2 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал. 1 НК за 

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

свобода", изтърпяването на което е отложено за срок от три години. 

 

23.02.2018 г. - внохд № 277/2017 г. – докл. Венелин Иванов, с подсъдими 

Николай Чукашки, Кирил Симеонов, Николай Николов, Чавдар Омайски и Иван 

Таков, образувано по въззивни жалби 

 

С Присъда от 16.05.2017 г. по нохд № 1126/2016 г. на СНС съдът признава: 

-  Николай Чукашки – за невиновен и го оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 1 вр. ал. 1 пр. 2 НК, чл. 215 ал. 2 т. 1 вр. чл. 

215 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК. 

- Кирил Симеонов - за невиновен и го оправдава за извършени престъпления 

по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 354а ал. 3 т. 1 НК, чл. 215 ал. 2 т. 1 и т. 4 

вр. чл. 215 ал. 1 вр. чл. 28 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК. 

- Николай Николов – за виновен за извършено престъпление по чл. 339 ал. 1 

НК, за което му е наложено наказание – три години "лишаване от свобода", 

изтърпяването което е отложено за срок от три години. 

Николай Николов е признат за невиновен и оправдан за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК. 
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- Чавдар Омайски - за виновен за извършено престъпление по чл. 215 ал. 1 

НК, за което му е наложено наказание – пет години "лишаване от свобода", което 

следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим в затвор. 

Чавдар Омайски е признат за невиновен и оправдан за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 195 ал. 1 т. 2 и т. 9  вр. чл. 

194 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК. 

- Иван Таков - за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 

321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 195 ал. 1 т. 2 и т. 9 вр. 194 ал. 1 вр. 20 ал. 2 НК. 

 

23.02.2018 г. - внохд № 290/2017 г. – докл. Емилия Петкова, с подсъдими 

Максим Доспаталиев, Денис Доспаталиев, Илхан Чивилиев, Мариан Пашев, 

Исмаил Гегов и Ибрахим Гърбев, образувано по въззивни жалби 

 

С Присъда от 27.03.2017 г. по нохд № 853/2015 г. на СНС съдът признава: 

-  Максим Доспаталиев – за невиновен и го оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 6 НК, чл. 234 ал. 2 т. 2 и т. 3 вр. ал. 1 предл. 2 НК. 

- Денис Доспаталиев - за виновен за извършено престъпление по чл. 234 ал. 2 

т. 3 вр. ал. 1 предл. 2 вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 НК, за което му е наложено 

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

срок от три години. 

Денис Доспаталиев е признат за невиновен и оправдан за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 6 вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 НК. 

- Илхан Чивилиев - за виновен за извършено престъпление по чл. 234 ал. 2 т. 

3 вр. ал. 1 предл. 2 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за което му е наложено наказание – три 

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

години. 

Илхан Чивилиев е признат за невиновен и оправдан за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 6 НК. 

- Мариан Пашев - за виновен за извършено престъпление по чл. 234 ал. 2 т. 3 
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вр. ал. 1 предл. 2 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за което му е наложено наказание – три години 

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

Мариан Пашев е признат за невиновен и оправдан за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 6 НК. 

- Исмаил Генов - за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 6 НК, чл. 234 ал. 2 т. 2 вр. ал. 1 предл. 2 НК. 

- Ибрахим Гърбев - за невиновен и го оправдава за извършени престъпления 

по чл. 321 ал. 6 НК, чл. 234 ал. 2 т. 2 вр. ал. 1 предл. 2 НК. 

 

19.02.2018 г. - внохд № 292/2017 г. – докл. Димчо Георгиев, с подсъдими 

Валери Попов, Цветан Тиманов, Стефан Марев, Гергана Лазарова и Георги 

Андреев, образувано по въззивни жалби 

 

С Присъда от 09.05.2017 г. по нохд № 226/2016 г. на СНС съдът признава: 

-  Валери Попов – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 предл. 2, т. 1 вр. ал. 1 НК, три престъпления по чл. 159г пр. 3 вр. чл. 

159а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК, три престъпления по чл. 159г пр. 3 вр. чл. 159в 

пр. 1 НК и по чл. 155 ал. 5 т. 1 пр. 2 и т. 3 вр. ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 и пр. 2 НК. 

- Цветан Тиманов - за невиновен и го оправдава за извършени престъпления 

по чл. 321 ал. 3 предл. 2, т. 2 вр. ал. 2 НК, по чл. 159г пр. 3 вр. чл. 159а ал. 2 т. 6 пр. 

1 вр. ал. 1 пр. 1 и пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК, две престъпления по чл. 159г пр. 2 и пр. 3 

вр. чл. 159в пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и по чл. 155 ал. 5 т. 1 пр. 2 и т. 3 пр. 1 вр. ал. 3 

вр. ал. 2 пр. 1 и пр. 2 НК. 

- Стефан Марев - за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 предл. 2, т. 2 вр. ал. 2 НК, три престъпления по чл. 159г пр. 3 вр. чл. 

159а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК и по чл. 155 ал. 5 т. 1 пр. 2 и т. 3 вр. ал. 3 вр. ал. 2 

пр. 1 и пр. 2 НК. 

- Гергана Лазарова - за невиновен и го оправдава за извършени престъпления 

по чл. 321 ал. 3 предл. 2, т. 2 вр. ал. 2 НК, три престъпления по чл. 159г пр. 3 вр. чл. 
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159а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК и по чл. 155 ал. 5 т. 1 пр. 2 и т. 3 вр. ал. 3 вр. ал. 2 

пр. 1 и пр. 2 НК. 

- Георги Андреев - за невиновен и го оправдава за извършени престъпления 

по чл. 321 ал. 3 предл. 2, т. 2 вр. ал. 2 НК, три престъпления по чл. 159г пр. 3 вр. чл. 

159а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК и по чл. 155 ал. 5 т. 1 пр. 2 и т. 3 вр. ал. 3 вр. ал. 2 

пр. 1 и пр. 2 НК. 

 

04.04.2018 г. - внохд № 296/2017 г. – докл. Венелин Иванов, с подсъдими 

Христин Хаджиколев и Иван Славов, образувано по протест 

 

С Присъда 06.06.2017 г. по нохд № 1896/2014 г. на СНС съдът признава: 

- Христин Хаджиколев – за невиновен и го оправдава за извършени 

престъпления по чл. 142 ал. 3 т. 1 пр. 2, т.2 и т. 5 вр. ал. 2 т. 1, т, 2 и т. 7 пр. 1 вр. с 

ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 29 ал. 1 б.А от НК,  чл. 214 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 т. 1 и т.2 

вр. ал. 1 вр. чл. 213а ал. 2 т. 1 пр.1 т.4, т.6 ал. 3 т.2 и т.7 вр. чл. 20 ал.2 вр. чл. 26ал. 1 

вр. чл. 29 ал. 1 б.А  от НК. 

- Иван Славов – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по 

чл. 142 ал. 3 т. 1 пр. 2, т.2 и т. 5 вр. ал. 2 т. 1, т, 2 и т. 7 пр. 1 вр. с ал. 1 вр. чл. 20 ал. 

2 от НК,  чл. 214 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 т. 1 и т.2 вр. ал. 1 вр. чл. 213а ал. 2 т. 1 пр.1 т.4, 

т.6 ал. 3 т.2 и т.7 вр. чл. 20 ал.2 вр. чл. 26 ал. 1  от НК. 

 

 

19.02.2018 г. - внохд № 301/2017 г. – докл. Петя Колева, с подсъдими 

Борислав Тутев, Николай Маноилов, Методи Георгиев и Христо Ненов, образувано 

по въззивни жалби и протест 

 

С Присъда от 10.07.2017 г. по нохд № 2723/2016 г. на СНС съдът признава: 

- Христо Ненов – за виновен за извършено престъпление по чл. 242 ал. 2 пр. 1 

вр. чл. 55 ал. 1 т. 1 НК и за което му е наложено наказание пет години "лишаване от 

свобода", което да се изтърпи при първоначален „общ“ режим и глоба в размер на 
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50 000 лв 

- Борислав Тутев – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления 

по чл. 321 ал. 3 пр. 2  и пр. 3 т. 1 вр. ал. 1 пр. 2 НК, чл. 354а ал. 2 изр. 1 т. 1 пр. 2 вр. 

ал. 1 изр. 1 пр. 5 вр. чл. 20 ал. 3 и ал. 4 вр. ал. 1 НК,  

- Николай Маноилов – за невиновен и го оправдава за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 242 ал. 2 пр. 1 вр. чл. 

20 ал. 3 и ал. 4 вр. ал. 1 НК 

- Методи Георгиев – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление 

по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 354а ал. 2 изр. 1 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 

изр. 1 пр. 5 вр. чл. 20 ал. 3 и ал. 4 вр. ал. 1 НК 

 

07.02.2018 г. - внохд № 316/2017 г. – докл. Магдалена Лазарова, с подсъдими 

Огнян Петров, Ивайло Тодоров, Георги Стоев, Георги Стефанов, образувано по 

въззивни жалби 

 

С Присъда от 20.06.2017 г. по нохд № 1316/2016 г. на СНС съдът признава: 

- Георги Стоев – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК, чл. 213а ал. 1 НК и чл. 213а ал. 2 т. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 

20 ал. 2 НК,  

- Георги Стефанов – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление 

по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 242 ал. 2 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 3 и ал. 4 вр. ал. 1 

НК 

- Огнян Петров – за виновен за извършено престъпление по чл. 339 ал. 1 НК 

за което му е наложено наказание две години "лишаване от свобода", което е 

отложено на осн. чл. 66 ал. 1 НК за срок от три години. 

Огнян Петров е признат за невиновен и оправдаван за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 354а ал. 3 т. 1 НК 

- Ивайло Тодоров – за виновен за извършени престъпления по чл. 213а ал. 2 

т. 4 вр. ал. 1 и чл. 293 ал 1 НК за което му е наложено едно общо най-тежко 

 



 

21 
 

наказанеи наказание две години "лишаване от свобода", което е отложено на осн. 

чл. 66 ал. 1 НК за срок от три години. Към наказанието лишаване от свобода е 

присъединено наказанието „глоба“ в размер на 3000 лева. 

Ивайло Тодоров е признат за невиновен и оправдаван за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК. 

 

21.02.2018 г. - внохд № 330/2017 г. – докл. Румяна Илиева, с подсъдими 

Недко Белчев и Васил Петев, образувано по въззивни жалби 

 

С Присъда от 05.09.2017 г. по нохд № 1583/2016 г. на СНС съдът признава: 

- Васил Петев – за виновен за извършено престъпление по чл. 213а ал. 2  вр. 

чл. 20 ал. 2 НК и за което му е наложено наказание две години "лишаване от 

свобода" което е отложено на основание чл. 66 ал. 1 НК за срок от пет години и 

глоба в размер на 3000 лв. 

- Недко Белчев – за виновен за извършено престъпление по чл. 213а ал. 2 т. 4 

вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и за което му е наложено наказание шест месеца 

"лишаване от свобода" което е отложено на основание чл. 66 ал. 1 НК за срок от 

три години. 

 

 

02.02.2018 - внохд № 373/2017 г. – докл. Румяна Илиева, с подсъдими Христо 

Бръмбашки, Иван Георгиев, Петър Костадинов, Илия Еленков, Мартин Петров, 

Олег Илиев, Тодор Събев, Мартин Стоянов и Васил Петев, образувано по въззивни 

жалби и протест 

 

С Присъда от 01.03.2017 г. по нохд № 1910/2014 г. на СНС съдът признава: 

- Тодор Събев – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по 

чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК 

- Олег Илиев  – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 

вр. ал. 2 НК и чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК за което му е наложено едно 
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общо най-тежко наказание осем години "лишаване от свобода", което следва да се 

изтърпи при първоначален „строг“ режим. Към така определеното наказание 

лишаване от свобода присъединява и наказанието глоба в размер на 5000 лв. 

- Мартин Стоянов – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления 

по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и по чл. 354а ал. 2 изр. 2 предл. последно т. 1 и т. 4 

вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 29 ал. 1 б.А НК.  

- Христо Бръмбашки – за невиновен и го оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК  

Христо Бръмбашки е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 

354а ал. 1 НК за което му е наложено наказание една година "лишаване от свобода" 

което е отложено на основание чл. 66 ал. 1 НК за срок от три години.  

- Мартин Петров  – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 

2 вр. ал. 2 НК и чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК за което му е наложено едно 

общо най-тежко наказание две години "лишаване от свобода", което следва да се 

изтърпи при първоначален „общ“ режим. 

- Илия Еленков  – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 

вр. ал. 2 НК и чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК за което му е наложено едно 

общо най-тежко наказание седем години "лишаване от свобода", което следва да се 

изтърпи при първоначален „строг“ режим. Към така определеното наказание 

лишаване от свобода присъединява и наказанието глоба в размер на 20 000 лв. 

- Петър Костадинов  – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 

т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК за което му е наложено едно 

общо най-тежко наказание шест години "лишаване от свобода", което следва да се 

изтърпи при първоначален „строг“ режим. Към така определеното наказание 

лишаване от свобода присъединява и наказанието глоба в размер на 20 000 лв. 

- Иван Георгиев – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК  

Христо Бръмбашки е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 

354а ал. 1 НК за което му е наложено наказание една година и шест месеца 
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"лишаване от свобода" което следва да се изтърпи при първоначален „общ“ режим.  

 

28.02.2018 г. - внохд № 390/2017 г. – докл. Даниела Врачева, с подсъдими 

Богдан Асенов и Антон Веселинов, образувано по въззивни жалби 

 

С Присъда от 29.09.2017 г. по нохд № 371/2017 г. на СНС съдът признава: 

- Богдан Асенов  – за виновен за извършени престъпления по чл. 214 ал. 2 т. 1 

вр. чл. 213а ал. 2 т. 4 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК за което му е наложено 

наказание две години "лишаване от свобода“, отложено за срок от три години и 

наказание глоба в размер на 4000 лв. 

- Антон Веселинов  – за виновен за извършени престъпления по чл. 214 ал. 2 

т. 1 вр. чл. 213а ал. 2 т. 4 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК за което му е наложено 

наказание две години "лишаване от свобода“, отложено за срок от три години и 

наказание глоба в размер на 4000 лв. 

 

 

28.02.2018 г. - внохд № 398/2017 г. – докл. Даниела Врачева, с подсъдими 

Юлиан Симов и Калоян Кирилов, образувано по въззивни жалби и протест. 

 

С Присъда от 12.06.2017 г. по нохд № 878/2014 г. на СНС съдът признава: 

- Юлиан Симов – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по 

чл. 321 ал. 6 НК. 

Юлиан Симов е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 210 ал. 

1 т.2 т.4 и т.5 вр. чл. 209 ал. 1 вр. чл. 28 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК за което му е 

наложено наказание четири години и шест месеца "лишаване от свобода", което 

следва да се изтърпи при първоначален „строг“ режим в затвор. 

- Калоян Кирилов – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление 

по чл. 321 ал. 6 НК. 

Калоян Кирилов е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 210 

ал. 1 т.2 и т.5 вр. чл. 209 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК за което му е наложено наказание 
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при години "лишаване от свобода", изпълнението на което е отложено за срок от 

пет години. 

 

09.03.2018 г. - внохд № 406/2017 г. – докл. Веселина Вълева, 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. 

 

 

внохд № 7/2018 г. – докл. Румяна Илиева, с подсъдими Марио Николов, 

Радмил Петров, Марияна Николова, Петя Хаджииванова, Анна Шаркова, Валентин 

Ангелов, Лазарина Георгиева и Иван Иванов образувано по протест на СП 

 

С Присъда от 30.05.2017 г. по нохд № 770/2014 г. на СНС, съдът признава: 

- Марио Николов – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления 

по чл. 321 ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 3 и 4 вр. 

чл. 26 ал. 1 НК 

За насрочване 
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- Марияна Николова – за невиновна и я оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 

1 вр. чл. 20 ал. 2 НК 

- Радмил Петров – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления 

по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 

4 вр. чл. 26 ал. 1 НК 

- Петя Хаджииванова – за невиновна и я оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 

1 вр. чл. 20 ал. 4 вр. чл. 26 ал. 1 НК 

- Анна Шаркова – за невиновна и я оправдава за извършени престъпления по 

чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 215 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 и 

ал. 4 вр. чл. 26 ал. 1 НК 

- Валентин Ангелов – за невиновен и го оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 

1 вр. чл. 20 ал. 2 НК 

- Лазарина Георгиева – за невиновна и я оправдава за извършени 

престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 

1 вр. чл. 20 ал. 2 НК 

- Иван Иванов – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по 

чл. 321 ал 2 вр. ал 1 НК и чл. 212 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 

НК 

 

внохд № 18/2018 г. – докл. Румяна Илиева, с подсъдим Людмил Захариев 

образувано по въззивна жалба на подсъдимия и протест на СП 

 

С Присъда № 37 от 30.05.2017 г. по нохд № 1035/2016 г. на СНС, съдът 

признава: 

- Людмил Захариев за виновен за извършено престъпление по чл. 354в 

ал. 3 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ 

За насрочване 
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за срок от три години, изтърпяването на което е отложено за срок от пет години и 

глоба в размер на 10 000 / десет хиляди / лева. 

Подсъдимият Захариев е признат за невиновен и оправдан за извършено 

престъпление по чл. 354в ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал. 1 НК  

 

внохд № 19/2018 г. – докл. Димчо Георгиев, с подсъдими Маруан Ел Масри, 

Илиан Манолев, Илиан Йосифов, Живомир Бакърджиев и Ангел Пеев образувано 

по въззивни жалби на подсъдимите и протест на СП 

 

С Присъда № 37 от 30.05.2017 г. по нохд № 855/2014 г. на СНС, съдът 

признава: 

- Маруан Ел Масри – за невиновен и го оправдава за извършено 

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

Подсъдимият Ел Масри е признат за виновен за извършено престъпление по 

чл. 195 ал. 2 вр. чл. 195 ал. 1 т. 3, т. 4 вр. чл. 194 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 

18 ал. 1 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 

четири години, като е признат за невиновен и оправдан за това да е осъществил 

деянието в условията на продължавано престъпление, деяниято да е извършено от 

лица по чл. 142 ал. 2 т. 8 НК което действа в изпълнение и по решение на ОПГ и да 

са повредили преграда и да са ползвали техническо средство и да са действали като 

съизвършители, както и за квалификациите по т. 9 на ал. 1 по чл. 195 и за чл. 26 ал. 

1 НК  

- Илиан Манолев – за невиновен и го оправдава за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК 

Подсъдимият Манолев е признат за виновен за извършено престъпление по 

чл. 195 ал. 2 вр. чл. 195 ал. 1 т. 3, т. 4 вр. чл. 194 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 

18 ал. 1 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 

четири години, като е признат за невиновен и оправдан за това да е осъществил 

деянието в условията на продължавано престъпление, деяниято да е извършено от 

За насрочване 
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лица по чл. 142 ал. 2 т. 8 НК което действа в изпълнение и по решение на ОПГ и да 

са повредили преграда и да са ползвали техническо средство и да са действали като 

съизвършители, както и за квалификациите по т. 9 на ал. 1 по чл. 195 и за чл. 26 ал. 

1 НК 

Илиан Манолев е признат за виновен за извършено престъпления по чл. 348 

буква „а“ пр. 2 НК, за което му е наложено наказание пет месеца лишаване от 

свобода и глоба в размер на триста лева. 

На подсъдимия Манолев е наложено едно общо най-тежко наказание, а 

именно четири години лишаване от свобода, към което е присъединена и глобата в 

размер на триста лева.  

- Живомир Бакърджиев - за невиновен и го оправдава за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК 

Подсъдимият Бакърджиев е признат за виновен за извършено престъпление 

по чл. 195 ал. 2 вр. чл. 195 ал. 1 т. 3, т. 4 вр. чл. 194 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 вр. 

чл. 18 ал. 1 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 

четири години, като е признат за невиновен и оправдан за това да е осъществил 

деянието в условията на продължавано престъпление, деяниято да е извършено от 

лица по чл. 142 ал. 2 т. 8 НК което действа в изпълнение и по решение на ОПГ и да 

са повредили преграда и да са ползвали техническо средство и да са действали като 

съизвършители, както и за квалификациите по т. 9 на ал. 1 по чл. 195 и за чл. 26 ал. 

1 НК 

Живомир Бакърджиев е признат за виновен за извършено престъпление по 

чл. 339 ал. 1 пр. 2 НК, за което му е наложено наказание пет месеца лишаване от 

свобода. 

На подсъдимия Бакърджиев е наложено едно общо най-тежко наказание, а 

именно четири години лишаване от свобода. 

- Ангел Пеев - за невиновен и го оправдава за извършено престъпление 

по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК 

Подсъдимият Пеев е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 
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195 ал. 2 вр. чл. 195 ал. 1 т. 3, т. 4 вр. чл. 194 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 18 

ал. 1 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от три 

години и шест месеца, като е признат за невиновен и оправдан за това да е 

осъществил деянието в условията на продължавано престъпление, деяниято да е 

извършено от лица по чл. 142 ал. 2 т. 8 НК което действа в изпълнение и по 

решение на ОПГ и да са повредили преграда и да са ползвали техническо средство 

и да са действали като съизвършители, както и за квалификациите по т. 9 на ал. 1 

по чл. 195, за чл. 26 ал. 1 НК и за чл. 20 ал. 2 НК. 

Ангел Пеев е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 354а ал. 2 

пр. 1 вр. ал. 1 пр. 4 алт. 1 НК, за което му е наложено наказание седем години 

лишаване от свобода и глоба в размер на тридесет хиляди лева. 

Ангел Пеев е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 339 ал. 1 

пр. 2 НК, за което му е наложено наказание три години лишаване от свобода. 

На подсъдимия Пеев е наложено едно общо най-тежко наказание, а именно 

седем години лишаване от свобода, към което е присъединено наказанието глоба в 

размер на тридесет хиляди лева. 

- Илиан Йосифов - за невиновен и го оправдава за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК 

Подсъдимият Йосифов е признат за виновен за извършено престъпление по 

чл. 195 ал. 2 вр. чл. 195 ал. 1 т. 3, т. 4 вр. чл. 194 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 

18 ал. 1 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 

три години и шест месеца, като е признат за невиновен и оправдан за това да е 

осъществил деянието в условията на продължавано престъпление, деяниято да е 

извършено от лица по чл. 142 ал. 2 т. 8 НК което действа в изпълнение и по 

решение на ОПГ и да са повредили преграда и да са ползвали техническо средство 

и да са действали като съизвършители, както и за квалификациите по т. 9 на ал. 1 

по чл. 195, за чл. 26 ал. 1 НК и за чл. 20 ал. 2 НК. 

Илиан Йосифов е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 348 

буква „а“ пр. 2 НК, за което му е наложено наказание три месеца лишаване от 
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свобода и глоба в размер на сто и петдесет лева. 

На подсъдимия Йосифов е наложено едно общо наказание, а именно три 

години и шест месеца лишаване от свобода. 

 

внохд № 23/2018 г. – докл. Петя Колева, с подсъдими Георги Владимиров и 

Борис Тасев образувано по въззивни жалби на подсъдимите  

 

С Присъда от 23.03.2017 г. по нохд № 1741/2014 г. на СНС, съдът признава: 

- Георги Владимиров – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 

ал. 3 т. 2 НК, чл. 243 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 пр. 2 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал. 1 НК за които са 

му наложени наказания „лишаване от свобода“ съответно за седем и четири 

години, като за второто престъпление и „лишаване от право да упражнява 

професия или дейност, свързана с упражняване на действия спрямо акцизни стоки 

или осъществяване на контрол върху чужди действия с акцизни стоки“ за срок от 7 

години. 

Кумулира така определените наказания с наказание „пробация“ по дело на 

РС – Елин Пелин, като налага най-тежкото от тях  - лишаване от свобода за срок от 

седем години. 

Увеличава това наказание с четири месеца, като определя едно общо 

наказание от седем години и четири месеца. 

Присъединява към така определеното общо наказание и наказанието 

„лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с упражняване 

на действия спрямо акцизни стоки или осъществяване на контрол върху чужди 

действия с акцизни стоки“ за срок от 7 години и наказанието „лишаване от право да 

управлява МПС“ за срок от 10 месеца. 

- Борис Тасев за невиновен и го оправдава за извършено престъпление 

по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК 

Подсъдимият Тасев е признат за виновен и за извършено престъпление по чл. 

234 ал. 2 т. 3 вр. ал. 2 пр. 2 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал. 1 НКза което му е наложено 

За насрочване 
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наказание лишаване от свобода за срок от една година. 

Кумулира така определените наказания с наказание „пробация“ по дело на 

СРС, като налага най-тежкото от тях  - лишаване от свобода за срок от седем 

години. 

Увеличава това наказание с четири месеца, като определя едно общо 

наказание от една година и четири месеца. 

Присъединява към така определеното общо наказание и наказанието 

„лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12 месеца. 

 

внохд № 24/2018 г. – докл. Магдалена Лазарова, с подсъдими Васил Василев, 

Милчо Петров, Борислав Николов, Иван Цветков, Йордан Костадинов, Георги 

Георгиев, Димитър Начков, Евгени Миленов, Марио Арнаудов, Калоян Томов, 

Мартин Николов и Мария Василева, образувано по въззивни жалби на 

подсъдимите и протест на СП 

 

С Присъда от 11.05.2017 г. по нохд № 761/2014 г. на СНС, съдът признава: 

- Васил Василев – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 

т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 2 ал. 1 НК и чл. 339 ал. 1 НК за които му е определено едно 

общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от седем години. 

Васил Василев е признат за невиновен и оправдан за извършено 

престъпление по чл. 116 ал. 1 т. 10 вр. чл. 115 вр. чл. 20 ал. 3 вр. ал. 1 НК. 

- Милчо Петров – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 

т. 1 и т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 2 ал. 1 НК и чл. 115 ал. 1 НК за които му е 

определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 

осемнадесет години. 

Увеличава така определеното общо най-тежко наказание с две години, като 

същото да се счита в размер на двадесет години лишаване от свобода. 

- Борислав Николов – е признат за виновен за извършено престъпление 

по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 2 ал. 1 НК за което му е наложено наказание 

За насрочване 
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лишаване от свобода за срок от две години. 

Борислав Николов е признат за невиновен и оправдан за извършено 

престъпление по чл. 339а ал. 1 НК 

- Иван Цветков – е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 

321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 2 ал. 1 НК за което му е наложено наказание лишаване 

от свобода за срок от три години. 

- Йордан Костадинов – е признат за невиновен и оправдан за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК 

- Георги Георгиев – е признат за невиновен и оправдан за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК 

- Димитър Начков – е признат за виновен за извършено престъпление по 

чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 2 ал. 1  НК, за което му е наложено наказание 

лишаване от свобода за срок от една година 

- Евгени Миленов – за невиновен и оправдан за извършено престъпление 

по чл. 321 ал. 3 т. 2 НК 

- Марио Арнаудов – за невиновен и оправдан за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 НК 

- Калоян Томов – за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 

т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 2 ал. 1 НК за което му е наложено наказание лишаване от 

свобода за срок от три години и три месеца 

- Мартин Николов – за невиновен и го оправдава за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 НК 

- Мария Василева – за невиновна и я оправдава за извършено 

престъпление по чл. 339 ал. 1 НК 

 

внохд № 33/2018 г. – докл. Даниела Врачева, с подсъдими Ивайло Василев, 

Георги Божилов, Йордан Джогански, Филип Макавейски, Владислав Николов, 

Стойко Методиев и Любомир Любомиров образувано по протест на СП  

 

С определение № 11 

от  29.01.2018 г. 

делото е прекратено и 

върнато на СНС с 
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С Присъда от 04.10.2017 г. по нохд № 1451/2015 г. на СНС, съдът признава: 

- Ивайло Василев – В.Н.Д. Началник на Моторизирана група „Сигма“ – 

СДВР – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по 321 ал. 3 пр. 2 

и пр. 4 т. 1 вр. ал. 1 пр. 2 НК 

- Георги Божилов – полицай в Моторизирана група „Сигма“ – СДВР – за 

невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 4 т. 2 

вр. ал. 2 НК 

- Йордан Джогански – командир на отделение в Моторизирана група 

„Сигма“ – СДВР – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 

321 ал. 3 пр. 2 и пр. 4 т. 2 вр. ал. 2 НК 

- Филип Макавейски – старши полицай в Моторизирана група „Сигма“ – 

СДВР – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 

пр. 2 и пр. 4 т. 2 вр. ал. 2 НК 

- Владислав Николов – полицейски инспектор в Моторизирана група 

„Сигма“ – СДВР – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 

321 ал. 3 пр. 2 и пр. 4 т. 2 вр. ал. 2 НК 

- Стойко Методиев – командир на отделение в Моторизирана група 

„Сигма“ – СДВР – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 

321 ал 3 пр. 2 и пр. 4 т. 2 вр. ал. 2 НК 

- Любомир Любомиров – старши полицай в Моторизирана група 

„Сигма“ – СДВР – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 

321 ал. 3 пр. 2 и пр. 4 т. 2 вр. ал. 2 НК 

указания 

внохд № 309/2017 г. – докл. Магдалена Лазарова, с подсъдими Антон 

Христов и Пламен Станков образувано по въззивни жалби на подсъдимите  

 

С Присъда от 30.05.2017 г. по нохд № 3123/2016 г. на СНС, съдът признава: 

- Антон Христов – за виновен за извършени престъпления по чл. 270 ал. 

1 НК и чл. 280 ал. 2 т. 3, т. 4 и т. 5 вр. ал. 1 / редакция преди влизане в сила на 

ЗИДНК обн. в ДВ брой 74/2015 г. / вр. чл. 2 ал. 2 вр. чл. 20 ал. 4 вр. чл. 18 ал. 1 НК 

Решение № 34 от 

28.12.2017 г. - 

ПОТВЪРЖДАВА 

присъда от 

30.05.2017г. по по 

н.о.х.д 3123/2016 г. по 

описа на  
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за които му е наложено едно общо най-тежко наказание лишаване от свобода за 

срок от три години, изпълнението на което е отложено за срок от пет години. 

Към определеното общо най-тежко наказание е присъединено и наказание 

„глоба“ в размер на две хиляди и петстотин лева. 

Подсъдимия Христов е призант за невиновен и оправдан за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 6 НК 

- Пламен Станков – за виновен за извършено престъпление по чл. чл. 280 

ал. 2 т. 3, т. 4 и т. 5 вр. ал. 1 / редакция преди влизане в сила на ЗИДНК обн. в ДВ 

брой 74/2015 г. / вр. чл. 2 ал. 2 вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 18 ал. 1 НК за което му е 

наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години, глоба в размер на 

две хиляди лева и конфискация на лек автомобил. 

Изпълнението на наказанието лишаване от свобода е отложено за срок от 

пет години 

Подсъдимият Станков е признат за невиновен и оправдан за извършено 

престъпление по чл. 321 ал. 6 НК 

 

Специализиран 

наказателен съд, 5 

състав 

 

 

 Изготвил: 

Любка Вакарелска 

 съдебен администратор 

 
 


