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Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност 

(мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от  Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. 

в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка) 

 

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

НОХД 149/2014 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов с подсъдим 

- Н. В. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 НК; по чл.199, ал.1, т.1 и т.5, вр. чл.198, ал.1, пр.1 вр. чл.20, ал.4, вр. 

ал.1 НК; по чл.200, пр.1, вр. чл.199, ал.2, т.3, вр. ал.1, т.2, вр. чл.198, ал.1, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 

от НК 

 

Забележка: на 13.02.2018 год. спира производството по делото до задържането на подсъдимия. 

 

 

01.03.2022 год. – НОХД 710/2014 год.,V състав, докладчик съдия Мариета Неделчева с подсъдими: 

- П. С. – по чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.196а, вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5, т.7 и т.9, вр. чл.194, ал.1, вр. 

чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

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

чл.26, ал.1 от НК 

 

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

чл.26, ал.1 от НК 

 

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

чл.26, ал.1 от НК 

 

- А. В. - чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.196а, вр. чл.195, ал.1, т.3, 4, 5, 7 и 9 вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК /от НОХД 1530/2015 год./ 

 

 

15.03.2022 год. – НОХД 739/2014 год.,VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров с подсъдими: 

- К. Т. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 и 2, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1 от НК; 

 

- М. В. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 от НК 
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- В. Б. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК 

 

- Г. Б. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

- И. А. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; почл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 от НК 

 

- Г. К. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 от НК; по чл.354а, ал.1, 

пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 от НК 

 

- Н. С. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

- К. К. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

- Д. П. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

- И. К. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 от НК; по чл.354а, ал.1, 

пр.4, алт.2 от НК 

 

- Е. И. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; 

 

-  Г. З. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

- А. С. – по чл.354а, ал.1, пр.4, алт.1 и 2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

16.03.2022 год. – НОХД 1126/2014 год.,І състав, докладчик съдия Георги Ушев с подсъдими: 

- П. Г. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.283а, т.1, вр. чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1 от НК 

 

- Е. Х. – по чл.321, ал.6 от НК; по  чл.283а, т.1, вр. чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 вр. ал.1 от НК 

 

- К. К. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.283а, т.1, вр. чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1 от НК 
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02.03.2022 год. – НОХД 1335/2014 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими: 

- П. А. – по чл.321, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, 

ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.255, 

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

 

- К. В. – по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, 

ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

- Б. В. – по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, 

ал.1 от НК 

 

- Н. Д. – по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и 7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, 

ал.1 от НК 

 

 

01.04.2022 год. – НОХД 132/2015 год., ХХІІІ състав, докладчик съдия Христина Михайлова с 

подсъдими: 

- Р. К. – по чл. 321, ал. 1, вр. с чл. 93, т. 20 от НК; по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 1, т. 5, пр. 1, т. 6, пр. 1 и 

2, т. 7, вр. чл. 20, ал. 2 и ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 253, ал. 4, вр. ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, пр. 5, 

вр. ал. 1, пр. 1, пр. 2, пр. 3 от НК 

- Г. П. – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от  НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и 

пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1  от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 ,  т. 5  пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 

, т. 7 вр. с чл. 20, ал.3, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 ,  т. 5  пр. 1 , т. 6, 

пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.3, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 ,  т. 

6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. ал. 1  от НК 

- В. П. – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от  НК; по чл. 255, ал. 3 вр . ал. 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 

и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1  , вр. с чл. 26  от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . ал.1 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 

1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1,  вр.  с чл. 26  от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . ал. 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, 

пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал. 1,  от НК; по чл. 255, ал. 3 вр. 1, т. 2, пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2, т. 7 

вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал. 1,  вр.  с чл. 26  от НК; по чл. 255, ал. 3 вр. 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. 
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с чл. 20, ал.2, вр. с ал. 1,  вр.  с чл. 26  от НК 

- Г. С. – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от  НК; 

- Т. А. – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от  НК 

- С. Г. – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от НК; 

- П. И. – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от  НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 5  пр.1 , т. 

6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 ,  вр.  с чл. 26  от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1 , т. 5  

пр.1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 ,  вр.  с чл. 26  от НК 

- Р. П. – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от  НК; по чл. 257, ал.1 пр.1 /отм. ред. Към Дв. Бр. 

62/1997г.  /, вр. с чл. 256, пр. 2 /изм. ред. Към Дв. Бр. 62/1997г.  / и чл. 255, ал. 1 пр. 2 / изм. ред. Към Дв. Бр. 

62/1997г.  /,вр. с чл. 20 , ал.2 във вр. с ал. 1 , вр. чл. 26 от НК;по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1  , т. 6, пр. 1 и 

пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 ,  вр.  с чл. 26  от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1  , т. 6, пр. 1 и 

пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 ,  вр.  с чл. 26  от НК; по чл. 257, ал.1 пр.1 /отм. ред. Към Дв. Бр. 

62/1997г.  /, вр. с чл. 256, пр. 2 /изм. ред. Към Дв. Бр. 62/1997г.  / и чл. 255, ал. 1 пр. 2 / изм. ред. Към Дв. Бр. 

62/1997г.  /,вр. с чл. 20 , ал.2 във вр. с ал. 1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1  , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 

вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1   от НК;  по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1  , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, 

ал.2, вр. с ал.1 ,  вр.  с чл. 26  от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1  , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, 

ал.2, вр. с ал.1 ,  вр.  с чл. 26  от НК;  по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1  , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, 

ал.2, вр. с ал.1 ,  вр.  с чл. 26  от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1  , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, 

ал.2, вр. с ал.1 от НК; по чл.255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 1  , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 от 

НК 

 

- Г. Г. – по чл. 321, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 93, т.20 от  НК; по чл. 257, ал.1 пр.1, вр. с чл. 256, пр. 2 и чл. 255, 

ал. 1 пр. 2 /  ред. Към Дв. Бр. 62/1997г.  /,вр. с чл. 20 , ал.2 във вр. с ал. 1 от НКчл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 

1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 

1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , т. 2 , пр. 

1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 от НК 

- Р. Р. – по чл. 321 , ал.2 , вр. с ал.1 , вр. с чл. 93 , т.20/ Ред. Дв. Бр. 92/2002г. / от НК;по чл. 257, ал.1 пр.1 

/отм. ред. Към Дв. Бр. 62/1997г.  /, вр. с чл. 256, пр. 2 /изм. ред. Към Дв. Бр. 62/1997г.  / и 255 , ал. 1 пр. 

2/изм. ред. Към Дв. Бр. 62/1997г.  /  ,вр. с чл. 20 , ал.2 във вр. с ал. 1 , вр. чл. 26 от НК 
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- Я. Я. – по чл. 321, ал. 2 вр. ал. 1 , вр чл. 93 , т. 20 / ред Дв. Бр. 92 /2002г / от НК; по. чл. 255, ал.3 вр. ал. 1 т. 

2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал. 2 , вр. с ал. 1, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал. 3 вр . 1 , 

т. 2 , пр. 1 , т. 6, пр. 1 и пр. 2 , т. 7 вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл. 26, ал.1 от НК 

 

05.04.2022 год. - НОХД 442/2015 год., ІХ състав, докладчик съдия Мария Кавракова с подсъдими: 

- Г. Т. – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3, 

вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3, вр. с чл. 26, ал.1 от НК 

- И. П. – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.2, 

вр. с чл. 26, ал.1 от НК 

- К. Г. – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.2, 

вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК 

- Е. К. – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.2, 

вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК 

- С. Е. – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК;по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, 

вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от 

НК; по чл.255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3 и ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, 

ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3 и ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК 

- В. К. – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК;по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.2, 

вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК 

- А. Н. – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, 

вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК 

- В. Й. – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, 

вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК 

- М. В. – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, 

вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК 

- М. А. – по чл. 321, ал.3 във вр. с ал. 2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, 
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вр. с чл. 26, ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.4, вр. с чл. 26, ал.1 от НК 

15.03.2021 год.– НОХД 880/2015 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев с подсъдими: 

- А. П. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.1 вр.ал. 1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1 

вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 142, 

ал.4, пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 150 вр.чл. 20, ал. 2 

вр.ал. 1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.1, пр. 1, т.5, пр. 2 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по 

чл. 214, ал. 2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1 НК 

- А. А. –по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 142, ал.4, пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, т.7, пр.1, т.8 

вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 150 вр.чл. 20, ал. 2 вр.ал. 1 НК; по  чл.213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал.1 

НК 

- Ц. Ц. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл.214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4, вр.т.5, 

пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.3 вр.ал. 1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 

НК; по чл. 214, ал.2, т.1, пр.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, 

т.1, пр.1, т.2, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.3 

вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по чл.170, ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 

вр.чл. 20, ал.3 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал. 1 

вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.2, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1, 

пр.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.4, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, т.2, т.4, т.5, пр.2 

вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.4, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.2 

вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по чл. 142, 

ал.4, пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 150 вр.чл. 20, ал. 2 

вр.ал. 1 НК 

- Н. М. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1 

вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 НК; по чл.213а, 

ал.2, т.2, т.5, пр.2 вр.ал.1 НК 

- Б. К. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1 

вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по  чл. 
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214, ал. 1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.1, пр.1, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.3 вр.ал.1 НК 

- И. Н. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 142, ал.4, пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, т.7, пр.1, т.8 

вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 150 вр.чл. 20, ал. 2 вр.ал. 1 НК 

- Д. Д. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4 вр. т.5, 

пр.2 и т.7 вр.ал. 1 вр.чл.20 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4, т.5, пр.2, т.7 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 

вр.ал.1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1, пр. 1  вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2, т.7 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по 

чл.213а, ал.2, т.1, пр.1, т.2, т.4, т.5, пр.2, т.7 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 

вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по чл.170, ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1НК; по чл. 216, ал.5, 

пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.1, т.1, пр.1, т.4, т.5, 

пр.2 и т.7 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал. 2 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.2, т.5, пр.2, т.7 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 

НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.4, т.5, т.7 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал. 2 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, 

т.2, т.4 т.5, пр.2, т.7 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.4, т.5, пр.2 и т.7 

вр.ал. 1 вр.чл.20, ал. 2 вр.ал.1 НК 

- В. Д. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.1, пр.1, т.4 вр. т.5, 

пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр. 1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 

НК; по чл. 214, ал.2, т.1, пр. 1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1 вр.чл.20, ал. 2 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, 

т.1, пр. 1,т.2,  т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 

вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по  чл.170, ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 

вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.1, пр. 1, т.4, т.5, пр.2 вр.ал. 1 

вр.чл.20, ал. 2 вр.ал.1 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1 НК 

- Ц. Д. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр. 1, т.2,  т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 

вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК; по чл.170, 

ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1НК; по чл. 216, ал.5, пр.3 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 26, ал.1 НК 

- М. И. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 214, ал.2, т.1 вр.чл. 213а, ал.2, т.5, пр.2 вр.ал. 1 

вр.чл.20, ал. 2 вр.ал.1 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр. 1,  т.4, т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, ал.2 вр.ал.1 НК 

- М. М. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл.213а, ал.2, т.1, пр. 1,  т.5, пр.2 вр.ал.1 вр.чл.20, 

ал.4 вр.ал.1 вр. чл. 26, ал. 1 НК; по чл. 142, ал.4, пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 
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вр.ал. 1 НК; по чл. 150 вр.чл. 20, ал. 2 вр.ал. 1 НК 

- М. Х. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2 вр.ал. 2 НК; по чл. 142, ал.4, пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, т.7, пр.1, т.8 

вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 150 вр.чл. 20, ал. 2 вр.ал. 1 НК 

- Ц. С. – по чл. 142, ал.4, пр.2 вр.ал. 3 вр.ал. 2, т.2, т.7, пр.1, т.8 вр.ал. 1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК; по чл. 150 

вр.чл. 20, ал. 2 вр.ал. 1 НК 

………………………. - НОХД 882/2015 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев с подсъдими: 

- С. Б. – по чл. 321, ал.3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.1 вр.ал.1, пр.1, пр.2 НК 

- Х. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК 

- В. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК 

- М. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.1 вр.ал.1, пр.2 НК 

- В. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК 

- Д. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК 

- Г. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК 

- Л. С. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК 

- Д. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 вр.ал. 1, пр.4, пр.5, 

алт. 1 вр.чл. 26, ал.1 НК 

- Г. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2 НК; по чл. 354а, ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 НК 

- С. К. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК 

- В. Х. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.3,пр.1, т. 1, пр. 1 НК 

- К. Е. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 вр. чл. 26, ал.1 НК 
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- М. Р. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 НК 

- С. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 НК; по чл. 354а, 

ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 НК 

- Ц. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК 

- Р. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.2, изр. 2, т.1, пр.2 НК 

- К. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10,т.2 вр.ал.2НК; по чл. 354а, ал.2, т.1, пр. 2 вр.ал. 1, изр. 1, пр.4, алт. 

1 вр.чл. 321, ал. 3, пр.2, пр.3, алт. 10, т.2 вр.ал.2 НК 

17.03.2022 год. – НОХД 1065/2015 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов с подсъдими: 

- Ц. М. – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, т.1 вр.ал.1, пр.3, пр.4 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК; по 

чл.242, ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК 

- Б. П. – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, 

пр.4 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК 

- Е. Н. – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, 

пр.4 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК; по чл.242, ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, ал.4 НК 

- Ж. Н. – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, 

пр.4 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК; по чл.242, ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК 

- К. К. – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, 

пр.4 вр.чл. 20, ал.2 НК; по чл.242, ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, ал.2 вр.чл.18, ал.1 НК_ 

- Я. Я. – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, 

пр.4 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 НК; по чл.242, ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал.1 НК 

- Я. Н. – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, 

пр.4 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК; по чл.242,ал 4 вр.ал.2 вр.чл.20,ал.4 вр.ал.1 НК 

- Я. Х. – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, 
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пр.4 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК; по чл. 242, ал. 4 вр.ал. 2 вр.чл. 20, ал. 4 вр.ал. 1 НК 

- Л. Р. – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, 

пр.4 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК; по чл.242, ал. 4 вр.ал.2 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК 

- Б. Г. – по чл.321, ал. 3, т.2 вр.ал.2 НК; по чл.354а,ал.2, изр.2, пр.1, пр.2, пр.4, пр.5, т.1 пр.2 вр.ал.1, пр.3, 

пр.4 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал.1 НК 

11.03.2022 год. – НОХД 1358/2015 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова с подсъдими: 

- Г. И. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1 вр.ал.1 НК; по чл. 210, ал.1, т.1,т.2,т.5 вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26, ал. 1 НК 

- Д. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1 вр.ал.1 НК; по чл. 210, ал.1, т.1,т.2,т.5 вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26, ал. 1 НК 

- Н. В. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл. 210, ал.1, т.1,т.2,т.5 вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26, ал. 1 НК 

- К. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл. 210, ал.1, т.1,т.2,т.5 вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26, ал. 1 НК 

- М. С. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр.ал.2 НК; по чл. 210, ал.1, т.1,т.2,т.5 вр.чл.209, ал.1 вр.чл.26, ал. 1 НК 

 

04.04.2022 год. - НОХД 1395/2015 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими: 

- И. Г. – по чл.321, ал.3, т.1 вр.ал.1 НК; по чл.255, ал.3 вр.ал.1, т.2, пр.1, т.6, т.7 вр.чл. 26, ал.1 НК 

- Г. К. – по чл.321, ал.3, т.2 вр.ал.2 НК 

- Ж. М. – по чл.321, ал.3, т.2 вр.ал.2 НК 

- П. Н. – по чл.321, ал.3, т.2 вр.ал.2 НК 

 

28.03.2022 год. – НОХД 1458/2015 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов с подсъдими: 

- М. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по 

чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

- Р. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, 
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вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК 

 

- З. И. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.7, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.3, вр. ал.1 от НК 

 

- К. И. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- И. К. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

21.03.2022 год. – НОХД 1497/2015 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев с подсъдими: 

- П. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.302, т.1 и т.2, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; 

по чл.293, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

- С. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.1 и т.2, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК 

 

- В. Х. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Л. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

31.03.2022 год. – НОХД 6/2016 год., VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров с подсъдими: 

- И. И. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.1, вр. чл.93, т.20 от НК  

- Х. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.1, вр. чл.93, т.20 от НК 

- А. С. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК 

- С. Х. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК 

- Й. Й. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК 

- Б. Р. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК 

- Ф. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК 

- А. Х. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, т.2, пр.1, 

т.6, пр.2, и т.7 вр. чл.26, ал.1 от НК 
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- Г. А. – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, т.2,  т.6, пр.2, и т.7 вр. чл.26, ал.1 от НК 

- К. К. – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, т.2, пр.1, т.6, пр.2, и т.7 вр. чл.26, ал.1 от НК 

11.03.2022 год. - НОХД 1006/2016 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими: 

- М. А. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.339, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.199, ал.2, 

т.3, вр. ал.1, т.5, вр. чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.200, вр. чл.199, ал.1, т.5, вр. чл.198, ал.1, пр.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК 

 

- В. Я. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК 

- В. А. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал.2, от НК 

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

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

- Н. С. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал..2 от НК 

- Д. Г. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2 вр. ал..2 от НК 

- Ж. Б. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал..2 от НК 

- А. М. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал..2 от НК; по чл.200, вр. чл.199, ал.1, т.5, вр. чл.198, ал.1, пр.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.339, ал.1 от НК; по чл.339, ал.1 от НК 

 

- Н. Р. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.200, вр. чл.199, ал.1, т.5, вр. чл.198, ал.1, пр.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК 

 

- Д. П. – по чл.321, ал.3, пр.1 и пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по  чл.200, вр. чл.199, ал.1, т.5, вр. чл.198, ал.1, пр.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК 

 

- Е. М. – по чл.199, ал.2, т.3, вр. ал.1, т.5, вр. чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК 

 

30.03.2022 год. – НОХД 1371/2016 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев с подсъдими:  
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- М. Й. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, пр.1, вр. 

ал.1, пр.1, и пр.2, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и 

пр.2, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, вр. чл.20, ал.2 от 

НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, 

пр.2, вр. чл.159а, ал.1, пр.2  вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и 

пр.2, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и пр.2, вр. чл.20, ал.2 от 

НК 

 

- Г. Р. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4, вр. 

чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, 

вр. чл.159а, ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4, вр. чл.20, 

ал.2 от НК 

 

- А. К. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по  чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и 

пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и пр.4, вр. чл.20, ал.2 от 

НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, 

пр.1, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1 от НК; по 

чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК 

 

- К. Ч. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- А. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, и 

пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. 

чл.159а, ал.1, пр.1 и пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159г, пр.2, вр. чл.159а, ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2 от НК 

 

11.03.2022 год. – НОХД 1853/2016 год., VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров с подсъдими: 

- П. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1 вр. ал.1 , пр.2 от НКц по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, 

ал.1 от НК 

 

- С. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК 

- Л. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК 

- А. С. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК 
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- Р. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК 

01.04.2022 год. – НОХД 1913/2016 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова с подсъдими: 

- Х. М.- по чл.321, ал.3, пр.2, т.1 вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.3, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

- П. Т. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

- В. Р. - чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

- С. А. - чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

 

15.03.2022 год. – НОХД 2679/2016 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева с подсъдими: 

- С. С. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.252, ал.2 вр. ал.1 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по 

чл.142, ал.2, т.2, 7 и 8, вр. ал.1 от НК 

 

- С. Т. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.252, ал.2 вр. ал.1 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2 от НК; по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.143, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК 

 

- К. С. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.142, ал.2, т.2, 7 и 8, вр. ал.1 от НК; по чл.339, ал.1 от НК 

 

- Й. М. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.215, ал.1 от НК 

 

- С. С. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

29.03.2022 год. - НОХД 2979/2016 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев с подсъдими: 

- А. И. -  по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 НК 
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18.03.2022 год. – НОХД 3457/2016 год., ІХ състав, докладчик съдия Мария Кавракова с подсъдими: 

- А. П. - за престъпление по: чл. 255 ал. 3 вр. с ал. 1, т. 2 пр.1, т. 6,  т. 7, вр. с чл. 20 ал. 2, вр. с чл. 26 ал.1 

от НК 

- В. М. -за престъпление по: чл. 321 ал.З пр.2 т. 2 вр. ал.2 НК 

- Н. Н.-  за престъпление по: чл. 321 ал.З пр.2 т. 2 вр. ал.2 НК 

- Ч. Н. - за престъпления по чл.321 ал.З, пр.2, т.1, вр. с ал.1 пр. 2 от НК; по  чл. 255 ал. 3 вр. с ал. 1, т. 2 пр.1, 

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

 

 

21.03.2022 год. – НОХД 3461/2016 год., ХІІ състав, докладчик съдия Лилия Георгиева с подсъдими: 

- М. М. - по чл. 321, ал. 3, пр. последно, т. 1, вр. ал. 1, пр. 2 /ред. ДВ, бр. 92/2002 г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А и т. 

20 /ред. ДВ., бр. 92 от 2002 г./ от НК; по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 2, т. 3, пр. 1, т. 5, пр. 2, т. 6, вр. чл. 

20, ал. 2 и ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 256, ал. 2, пр. 1, 2 и 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 

2, пр. 3, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 4, вр. ал. 3, т. 1, пр. 1, т. 2, 

вр. ал. 2, пр. 5, вр. ал. 1, пр. 1 от НК; 

-  М. Т. - по чл. 321, ал. 3, пр. последно, т. 2, вр. ал. 2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А и т. 

20/ред. ДВ., бр. 92 от 2002 г./ от НК; по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 3, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 

26, ал. 1 от НК; 

 - П. Т. - по чл. 321, ал. 3, пр. последно, т. 2, вр. ал. 2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А и т. 20/ред. 

ДВ., бр. 92 от 2002 г./ от НК; по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 3, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 

от НК; 

-  Ц. Г. - по чл. 321, ал. 3, пр. последно, т. 2, вр. ал. 2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А и т. 20/ред. 

ДВ., бр. 92 от 2002 г./ от НК; по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1 и пр. 2, вр. ал. 1, пр. 1, пр. 2 и пр. 3, вр. чл. 26, 

ал. 1 от НК; по чл. 256, ал. 2, пр. 1, 2 и 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1, вр. 

чл. 26, ал. 1 от НК; 

- Н. Н. - по чл. 321, ал. 3, пр. последно, т. 2, вр. ал. 2 /ред. ДВ. бр. 92/2002 г./, вр. чл. 93, т. 1, б. А и т. 20/ред. 

ДВ., бр. 92 от 2002 г./ от НК; по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 
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26, ал. 1 от НК; по чл. 256, ал. 2, пр. 1, 2 и 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1, 

вр. чл. 26, ал. 1 от НК; 

- К. Ч. - по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по 

чл. 256, ал. 2, пр. 1 и пр. 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 

от НК; 

- П. Ч. - по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; по 

чл. 256, ал. 2, пр. 1 и пр. 3, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 255, ал. 2, пр. 3, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 

от НК; 

- В. Е. - по чл. 282, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; 

- П. П. - по чл. 282, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; 

- К. М. -по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 4, вр. ал. 3, т. 1, пр. 1, т. 2, вр. ал. 2, пр. 5 от НК  

18.03.2022 год. – НОХД 3548/2016 год., VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров с подсъдими: 

- И. С. - за престъпление по чл.321, ал.З, т.1, вр. ал.1 от НК 

- В. Д. - за престьплепие по чл.321, ал.З, т.2, вр. ал.2 от НК. 

- П. С. - за престъпление по чл.321, ал.З, т.2, вр. ал.2 от НК и престъпление по чл. 354а, ал. 2, т.1 вр. ал. 1 

предл. 4, алт. 1 от НК. 

- Т. Г. -за престъпление по чл.321, ал.З, т.2, вр. ал.2 от НК и престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 1 във вр. 

ал. 1 вр. чл.18 ал.1 от НК. 

- М. Т. - за престъпление по чл.321, ал.З, т.2, вр. ал.2 or НК и престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 1 във вр. 

ал. 1 предл. 4, алт. 1  о т  НК. 

- П. М. - за престъпление по чл.321, ал.З, т.2, вр. ал.2 от НК и престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр.2, т.1 вр. 

ал.1 предл. 3, вр. чл.18 ал.1 от НК 
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- Г. Р. - за престъпление но чл.321, ал.З, т.2, вр. ал.2 от НК и престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 

предл. 4, алт. 1 от НК. 

17.03.2022 год. – НОХД 3637/2016 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова с подсъдими: 

- Д. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.1, пр.2 от НК 

- И. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- А. Д. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- Ц. Р. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- Р. Р. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- С. Д. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- С. В. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- Ю. Н. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- Н. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- И. В. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- П. Т. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- И. А. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- М. Й. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- В. Ш. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- М. С. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- М. М. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

 



18 

- Б. А. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- Т. Я. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.155, ал.5, т.1, пр.2, вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2, алт.2 от НК 

- Т. П. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- Б. П. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- В. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- Д. Н. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- Б. Л. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- П. Ч. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- И. Т. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- Г. К. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.253, ал.3, т.3, т.1, пр.2, алт.2, вр. ал.2, пр.3, алт.1 от НК; 

по чл.253, ал.3, т.3, т.1, пр.2, алт.2, вр. ал2, пр.3, алт.1 от НК 

- М. С. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

- Б. З. - по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

04.04.2022 год. – НОХД 56/2017 год., І състав, докладчик съдия Георги Ушев с подсъдими: 

- И. С. - по чл. 321 ал. 3 т. 1, вр. ал. 1 от НК 
 
- Я. К. - по чл. 321 ал. 3 т. 2, вр. ал. 2 от НК 
 

- Н. Х. - по чл. 354а ал. 2 т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал. 1 от НК; по чл. 321 ал.2 т. 2, вр. ал. 2 от 

НК 

 
- П. П. - по чл. 321 ал. 3 т. 2, вр. ал. 2 от НК 
 
- С. Н. - по чл. 321 ал. 3 т. 2, вр. ал. 2 от НК 
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18.03.2022 год. – НОХД 537/2017 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими: 

- Ц. Ц. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, 

ал.1 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК; по чл.253, ал.5, вр. 

ал.4, вр. ал.2, т.3 от НК; по чл.253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.2, т.3 от НК 

- Т. В. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- П. А. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Е. И. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК; 

- В. Г. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1 от НК; 

- С. Х. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Ц. Д. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Ц. Д. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

11.04.2022г. – НОХД 802/2017 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими: 

- К. К. –  по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.252, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.2, ал.3 и ал.4, вр. 

ал. 1 от НК 

- М. В. -  по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; 252, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Г. В. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; 252, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- М. К. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; 252, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- К. К. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

23.03.2022 год. – НОХД 977/2017 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими: 

- В. Н. – по чл.321, ал.6 от НК, по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК, по чл.308, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от 

НК, по чл.243, ал.1, пр.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК, по чл.246, ал.3 от НК, 
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по чл.246, ал.3 от НК, по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.2 от НК, по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от 

НК, по чл.308, ал.7, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК и по чл.308, ал.7, вр. ал.1 от НК. 

- Т. Х. – по чл.321, ал.6 от НК, по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК, по чл.243, ал.1, пр.1, вр. чл.26, ал.1, вр. 

чл.20, ал.4, вр. чл.18, ал.1 от НК и по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.18, ал.1 от НК 

- С. С. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК, по чл.294, ал.2, вр. ал.1, пр.3 от НК, по чл.243, ал.1, пр.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.18, ал.1 от НК, по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.4 от НК, по чл.246, ал.3, вр. 

чл.20, ал.4, вр. чл.18, ал.1 от НК и по чл.316, вр. чл.309, ал.1 от НК. 

НОХД 1423/2017 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев, с подсъдими: 

- Е. С. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК 

- Г. Д. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК 

- Б. В. – по чл.321, ал.6 от Нк; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК 

15.12.2021 год. – 

определение 

ПРЕКРАТЯВА съдебното 

производство по НОХД № 

1423/2017 г. по описа на 

СпНС. 

 

15.03.2022 год.- НОХД 2209/2017 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова, с подсъдими: 

- Ц. В. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.1, вр.ал.1 от НК и по чл.203 от НК 

 

- А. П. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК 

 

- И. З. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК 

 

- Г. Х. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК 

 

- Г. З. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК 

 

- Е. С. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК 

 

- Е. И. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК 

 

- Р. С. - по чл. 321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК 
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- С. Г. - по чл. 321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК 

 

- С. В. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК 

 

- М. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК 

 

- К. Х. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК 

 

- М. П. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК 

 

- М. Д. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК 

 

- Б. Т. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.203 от НК 

 

- Ц. Г. - по чл.282 от НК 

 

- Р. С. - по чл.282 от НК 

 

- С. Д. - по чл.282 от НК 

 

18.03.2022 год. - НОХД 3298/2017 год., ІІ състав, докладчик съдия Стоян Тонев, с подсъдими: 

- Б. К. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.142, ал.2, т.8, вр. чл.20, ал.2 от НК 

- И. Т. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.142, ал.2, т.8, вр. чл.20, ал.2 от 

НК; по чл.216, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.142, ал.2, т.8, вр. чл.26 от НК 

- Г. И. - – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.116, ал.1, т.6, пр.1, т.10, вр. чл.115, вр. чл.18 от НК; по 

чл.339, ал.1 от НК 

- Т. С. - – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.116, ал.1, пр.1, т.10, вр. чл.115 от НК 

- Р. Д. - – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.116, ал.1, т.6, пр.1, т.10, вр. чл.115, вр. чл.18 от НК; по 

чл.216, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.142, ал.2, т.8, вр. чл.26 от НК; по чл.339, ал.1 от НК 
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- Д. Н. - – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- Д. П. - – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- Н. И. - – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- С. Н. - – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- М. М. - – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; 

19.04.2022 год. - НОХД 422/2018 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева, с подсъдими: 

- М. К. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.159в, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК (ДВ бр.92/2002г.); по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, 

т.5 и т.7, вр. чл.142, ал.2, т.8, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК; по чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1 от НК 

- В. К. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.5 и т.7, вр. 

чл.142, ал.2, т.8, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК; 

- М. К. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159в, вр. чл.159а, ал.2, т.1 и т.6, вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК (ДВ бр.92/2002г.); по чл.159в, вр. чл.159б, ал.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК (ДВ 

бр.92/2002г.); по чл.159в, вр. чл.159б, ал.2, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК (ДВ бр.92/2002г.); по чл.214, 

ал.2, т.1, вр. чл.213а, ал.2, т.5, вр. чл.142, ал.2, т.8, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1от НК; ; по чл.214, ал.2, т.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.5 вр. чл.142, ал.2, т.8от НК; по чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 
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14.03.2022 год  -НОХД 672/2018 год., VІІ състав, докладчик съдия Николай Димитров, с подсъдими: 

- А. В. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.308, ал.7, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.308, ал.7, вр. ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по чл.308, ал.7, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, 

ал.2, изр.2, вр. ал.1 от НК 

- В. Д. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.308, ал.7, вр. ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Н. Н. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.308, ал.7, вр. ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Г. Б. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Е. К. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Р. В. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

29.03.2022 год. - НОХД 925/2018 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева, с подсъдими: 

- А. З. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.1 от НК; по чл.280, ал.2, т.3, т.4, т.5, вр. ал.1 от НК; по чл.280, ал.2, т.3, 

т.4, т.5 вр. ал.1 от НК 

- К. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.280, ал.2, т.3, т.4, т.5, вр. ал.1 от НК; по чл.280, ал.2, т.3, 

т.4, т.5, вр. ал.1 он ВК 

- Н. Н. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК 

 

13.04.2022 год. –  - НОХД 1125/2018 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев, с подсъдими: 

- Б. Б. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.248а, ал.3, пр.2, вр. ал.2, пр.1, вр. ал.1 от НК; по чл.248а, ал.3, пр.2, вр. 

ал.2, пр.1, вр. ал.1 от НК 

- И. Д. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.248а, ал.3, пр.2, вр. ал.2, пр.1, вр. ал.1 от НК; по чл.248а, ал.3, пр.2, вр. 

ал.2, пр.1, вр. ал.1 от НК 

 

14.04.2022 год. - НОХД 1144/2018 год., ІІІ състав, докладчик съдия Аделина Иванова, с подсъдими: 

- В. П. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК; 
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по чл.249, ал.3, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК 

- И. П. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК; 

по чл.249, ал.3, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК 

- Ю. С. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.249, 

ал.3, пр.1 от НК 

- А. А. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.244, ал.2, пр.2, вр. чл.243, ал.2, т.3 от НК; по 

чл.246, ал.3, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.249, ал.3, пр.1от НК; по чл.339, ал.1, пр.2 от НК 

- А. С. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.249, ал.4, 

пр.1, вр. ал.3 от НК 

- М. М. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- П. А. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.244, ал.2, пр.2, вр. чл.243, ал.2, т.3 от НК; по 

чл.246, ал.3 от НК 

- Е. И. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- В. Ч. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.249, ал.4, 

пр.1, вр. ал.3, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- Н. Б. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3 от НК; по чл.249, ал.4, пр.1, вр. ал.3 

от НК 

- П. К. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.249, ал.4, 

пр.1, вр. ал.3 от НК 

- В. Н. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.6, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.246, ал.3 от НК 

12.04.2022 год. - НОХД 1349/2018 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева, с подсъдими: 

- А. С. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.242, ал.4, вр. чл.242, ал.1, б.“ж“, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1 от НК 
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- С. Г. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.242, ал.4, вр. чл.242, ал.1, б.“ж“, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

- С. Р. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.242, ал.4, вр. чл.242, ал.1, б.“ж“, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

- Д. Г. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.242, ал.4, вр. чл.242, ал.1, б.“ж“, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.354а, ал.3, т.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- З. З. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.242, ал.4, вр. чл.242, ал.1, б.“ж“, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

…………………….. –  НОХД 1797/2018 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев, с подсъдими: 

- Л. Х. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, т.1, вр. ал.1 от НК 

- И. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.280, ал.2, т.1, т.3, т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1 , вр. чл.18, ал.1 от НК 

- А. Х. – по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

15.03.2022 год. -НОХД 3491/2018 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими: 

- Б. И.- по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК 

- И. И.- по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Е. И.- по чл. 321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „а“ от 

НК; по чл.354а, ал.1, изр.2 от НК 

- В. А.- по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- Ц. Б.- по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

11.03.2022 год. - НОХД 4171/2018 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими:  
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- Б. М. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.280, ал.2, т.1, т.3, т.5, пр.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК 

- Г. А. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.280, ал.2, т.1, т.3, т.5, пр.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; 

- Н. П. - по чл.280, ал.2, т.1, т.3, т.5, пр.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; 

- К. Г. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.280, ал.2, т.1, т.3, т.5, пр.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; 

- С. Г. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.280, ал.2, т.1, т.3, т.5, пр.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; 

22.03.2022 год. - НОХД 378/2019 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева, с подсъдим: 

- А. С. – по чл.321, ал.3, пр.3, алт. 10, вр. ал.2 от НК 

 

08.03.2022 год. - НОХД 986/2019 год., ІХ състав, докладчик съдия Мария Кавракова, с подсъдими: 

- И. Я.  – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

- Ю. Я.  – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК  

- В. С.  – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК  

 

21.03.2022 год. - НОХД 1147/2019 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими: 

- Ш. А.  – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- И. Т. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.281, ал.2, т.1, т.2 и т.4, вр. ал.1 от НК 

 

08.03.2022 год. - НОХД 1829/2019 год.,ХІХ състав, докладчик съдия Антон Урумов, с подсъдими: 

- К. П.  - по чл.321, ал. 3, пр.2 и пр.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.1, изр.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК 

- В С. - по чл.321, ал. 3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- В. А. - по чл.321, ал. 3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, изр.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 
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от НК; по чл.354а, ал.1, изр.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- М. П. - по чл.321, ал. 3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, изр.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК 

- С. Н. - по чл.321, ал. 3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, изр.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК; по чл.339, ал.1 от НК 

- В. Т. - по чл.321, ал. 3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; 

24.03.2022 год. - НОХД 1921/2019 год., ХХІІІ състав, докладчик съдия Христина Михайлова, с 

подсъдими: 

- Р. Т. - по чл.321, ал. 3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2, т.3, пр.1, т.6, пр.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.6, вр. ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2, т.3, пр.1, т.6, пр.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.6, вр. ал.1 от НК; по чл.253, ал.4, вр. ал.3, т.1, пр.3, вр. ал.2, пр.3, вр. ал.1 от 

НК 

- В. М. - по чл.321, ал. 3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2, т.3, пр.1, т.6, пр.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2, т.3, пр.1, т.6, пр.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК; по чл.253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, пр.2, вр. ал.2, пр.3, вр. ал.1 от НК 

- М. М. - по чл.321, ал. 3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2, т.3, пр.1, т.6, пр.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2, т.3, пр.1, т.6, пр.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2, т.3, пр.1, т.6, пр.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

09.03.2022 год. - НОХД 2099/2019 год., ХХ състав, докладчик съдия Красимир Комсалов, с подсъдими: 

- Н. Г. – по чл.321, ал. 3, т.1, вр. ал. 1, пр.2 от НК 

- М. К. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК; 

по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.213а, ал.3, т.3 и т.7, вр. ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. А и б. Б 

от НК; по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.А и б. Б, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК 
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- А. К. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

- П. С. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Д. И. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Г. З. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Н. Б. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

18.03.2022 год. - НОХД 2413/2019 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова, с подсъдими: 

- Н. К.. – по чл.321, ал. 3, пр.2 и пр. пр. посл. Т.2, вр. ал.2 от НК§ по чл.213а, ал.3, т.5, вр. ал.2, т.5, пр.2, вр. 

ал.1 от НК; по чл.213а, ал.3, т.5, вр. ал.2, т.5, пр.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.213а, ал.3, 

т.5, вр. ал.2, т.5, пр.2, вр. ал.1 от НК; по чл.213а, ал.3, т.5, вр. ал.2, т.5, пр.2, вр. ал.1 от НК 

- Д. П. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр. посл., т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.213а, ал.3, т.5, вр. ал.2, т.5, пр.2, вр. ал.1, 

вр чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- С. С. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр. посл., т.2, вр. ал.2 от НК 

-  П. С. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр. посл., т.2, вр. ал.2 от НК 

- К. И. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр. посл., т.2, вр. ал.2 от НК 

 

15.03.2022 год.- НОХД 2414/2019 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова, с подсъдими: 

- Г. Д. – по чл.321, ал. 6 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

- П. Д. – по чл.321, ал. 6 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

- И. Д. – по чл.321, ал. 6 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 
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- Х. Г. – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК 

21.03.2022 год. - НОХД 2597/2019 год., ХХ състав, докладчик съдия Красимир Комсалов, с подсъдими: 

- Н. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по чл.253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, пр.2,вр. ал.2, пр.1 и пр.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1 от НК; по  чл.339, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Е. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по чл.253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, пр.2,вр. ал.2, пр.1 и пр.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1 от НК; по  чл.339, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- М. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

11.04.2022 год. - НОХД 2889/2019 год., ХХ състав, докладчик съдия Красимир Комсалов, с подсъдими: 

- В. Р. – по чл.321, ал.6 от НК;  по чл.354а, ал.1, пр4 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.354а, ал.1, пр.4 и изр.2, пр.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, вр. ал.1, пр.4 и изр.2, пр.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК и по чл.339, ал.1, 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Г. Г. – по чл.321, ал.6 от НК, по чл.354а, ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК;по чл.354а, ал.1, пр.4 и 

изр. 2, пр.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354в, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.1, 

изр.2, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, вр. ал.1, пр.4 и изр.2, пр.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по чл.339, ал.1, чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.5, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

- Д. Г. – по чл.321, ал.6 от НК 

 

08.03.2022 год. – -НОХД 2890/2019 год., ХІХ състав, докладчик съдия Пенка Велинова, с подсъдими: 

- В. В. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК 
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- В. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- Д. П. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.2, б.“а“, пр.2, вр. чл.301, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.311, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; 

- Е. Д. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.304б, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; 

- И. П. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.2, б.“а“, пр.2, вр. чл.301, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- И. И. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал. от НК; 

по чл.311, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; 

- К. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.2, б.“а“, пр.2, вр. чл.301, ал.2, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; 

- Л. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по чл.311, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Л. А. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.2, б.“а“, пр.2, вр. чл.301, ал.2, вр. ал.1, 

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

- Л. С. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.304б, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по 

чл.301, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК; 

- М. Б. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.2, б.“а“, пр.2, вр. чл.301, ал.2, вр. ал.1, 

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

- С. П. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.2, б.“а“, пр.2, вр. чл.301, ал.2, вр. ал.1, 

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

- Х. А. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; 

- Н. Б. – по чл.311, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 
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22.03.2022 год. - НОХД 3063/2019 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова, с подсъдими: 

- М. Г. - по чл.321, ал.З, пр.2 т.1 вр. ал. 1 от НК,  

- А. А. - по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК и по чл. 354а ал.2 т.1 пр.2 вр. ал.1 от НК,  

- А. Я. -  по чл. чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК и по чл. 354а ал.2 т.1 пр.2 вр. ал.1 от НК,  

- Г. Б. - по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК, 

- М. К. - по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК и по чл. 3 54а ал.2 т. 1 пр.2 вр. ал. 1 от НК,  

- М. С. - по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК, 

- М. Г. - по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК,  

-  О. П. - по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК,  

- П. Ц. - по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК. 

 

29.03.2022 год. - НОХД 3066/2019 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими: 

- Н. С. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.199, ал.2, т.3, ал.1, т.2, и т.5, пр.2, вр. чл.198, ал.1, пр.1 и 

пр.2, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.346, ал.2, т.1, пр.2, и т.3, вр. ал.1 от НК; по чл.346, ал.2, т.1, пр.2 и т.3, вр. 

ал.1 от НК; по чл.339, ал.1 от НК; по чл.348, б.“а“, пр.2 от НК 

- А. М. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2, по чл.199, ал.2, т.3, ал.1, т.2 и т.5, пр.2, вр. чл.198, ал.1, пр.1 и пр.2, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по чл.354а, ал.3, т.1 от НК 

- М. Я. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.199, ал.1, т.2 и т.5, пр.2, вр. чл.198, ал.1, пр.1 и пр.2 от НК 

- Д. А. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.199, ал.2, т.3, ал.1, т.2 и т.5, пр.2, вр. чл.198, ал.1, пр.1 и 

пр.2, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.346, ал.2, т.1, пр.2 и т.3, вр. ал.1 от НК; по чл.346, ал.2, т.1, пр.2 и т.3, вр. 

ал.1 от НК; по чл.330, ал.2, т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.339, ал.2, вр. ал.1 от НК; по 
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чл.348, б.“а“, пр.2 от НК 

02.03.2022 год. - НОХД 3386/2019 год., ХХ състав, докладчик съдия Красимир Комсалов, с подсъдими: 

- И. Г. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 

от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК 

- Л. А. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК 

- С. В. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- И. Е. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- П. Б. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Е. Ц. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

14.04.2022 год. – НОХД 3504/2019 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев, с подсъдими: 

- А. А. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК 

- Е. М. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- З. А. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- М. М. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

24.03.2022 год. - НОХД 3731/2019 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими: 

- Б. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.277а, ал.7, пр.2, алт.3 от НК; по чл.339, ал.1, пр.2, 

алт.6 от НК 

- Н. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.277а, ал.7, пр.2, алт.3 от НК; по чл.277а, ал.7, пр.2, 

алт.3 вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.278, ал.6, изр.1, пр.2, алт.2 от НК; чл.278, ал.6, изр.1, пр.2, алт.2, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.339, ал.1, пр.2, алт.6, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Т. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.277а, ал.7, пр.2, алт.3, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; 
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по чл.278, ал.6, изр.1, пр.2, алт.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.339, ал.1, пр.2, алт.6, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

- К. С. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.277а, ал.7, пр.2, алт.3 вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК;  

- И. С. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.277а, ал.7, пр.2, алт.3 вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; 

23.03.2022 год. - НОХД 3796/2019 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев, с подсъдими: 

- А. М.  – по чл.321, ал.1, пр.1 и пр.2 от НК (в редакцията преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по 

чл.321, ал.1, пр.2 от НК, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл. 155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията преди 

изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК (в редакцията на текста преди 

изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК (в редакцията на текста преди 

изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК (в редакцията на текста преди 

изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; по чл.155, ал.3, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.4 от НК; по чл.155, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; по чл.155, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 

от НК; по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, 

вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009 год.);  по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. 

чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в 

редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009 год.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, 

пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до изменението в ДВ 

бр.27/2009 год.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009 год.); 

- К. И.  – по чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК (в редакцията преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.321, 

ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.3, вр. ал.1 , вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. 

чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159в, 
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пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 

от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009 год.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до 

изменението в ДВ бр.27/2009 год.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. 

чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009 год.); 

по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и 

чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009 год.);   

- В. Р.  – по чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК (в редакцията преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.321, 

ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.3, вр. ал.1 , вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. 

чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, 

вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, 

пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до изменението в 

ДВ бр.27/2009 год.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009 год.); по чл.159в, пр.2 

и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от 

НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009 год.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, 

пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до изменението в 

ДВ бр.27/2009 год.);  по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, 

т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009 год.); 

- В. Р.  – по чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК (в редакцията преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.321, 

ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 
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преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.3, вр. ал.1 , вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. 

чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, 

вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, 

пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до изменението в 

ДВ бр.27/2009 год.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009 год.); по чл.159в, пр.2 

и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от 

НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009 год.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, 

пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до изменението в 

ДВ бр.27/2009 год.);  по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, 

т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009 год.); 

- С. К.  – по чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК (в редакцията преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.321, 

ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл.93, т.20 от НК; ; по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.3, вр. ал.1 , вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. 

чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, 

пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до изменението в 

ДВ бр.27/2009 год.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, 

пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009 год.); по чл.159в, пр.2 

и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от 

НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009 год.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, 

пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до изменението в 

ДВ бр.27/2009 год.); 

- П. П.  – по чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК (в редакцията преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.321, 

ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.3, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. 

чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в 
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редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009 год.); 

-  И. И.  – по чл.321, ал.2, вр. ал.1 от НК (в редакцията преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.321, 

ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл.93, т.20 от НК; по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК (в редакцията на текста 

преди изменението в ДВ бр.92/2002 год.); по чл.155, ал.3, вр. ал.1 , вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. 

чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.155, ал.3, 

вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, 

т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009 год.); по чл.159в, 

пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 

от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009 год.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. 

ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до 

изменението в ДВ бр.27/2009 год.); по чл.159в, пр.2 и пр.3, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. 

чл.159а, ал.2, т.2, пр.1 и т.6, вр. ал.1 и чл.20, ал.4 от НК (в редакцията до изменението в ДВ бр.27/2009 год.);   

16.03.2022 год. - НОХД 4015/2019 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова, с подсъдими: 

- М. С. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.248а, ал.5, вр. ал.2, вр. чл.20, ал.3, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. ал.3 

от НК; по чл.248а, ал.2, вр. чл.20, ал.3, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.248а, ал.2 от НК; по 

чл.248а, ал.5, вр. ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. ал.3 от НК 

- М. К. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.252, ал.1 от НК 

- К. Т. – по чл.321, ал.6 от НК 

- К. Д. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.248а, ал.5, вр. ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. ал.3 от 

НК; по чл.248а, ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Н. Т. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.248а, ал.5, вр. ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. ал.3 от 

НК 
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- С. Е. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.248а, ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Т. Й. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.248а, ал.5, вр. ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. ал.3 от 

НК 

- М. П. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.248а, ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- К. Й. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.248а, ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.1 от НК 

- А. А. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.248а, ал.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- М. М. – по чл.282, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- М. С. – по чл.282, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Г. К. - по чл.282, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- К. К. - по чл.282, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

02.03.2022 год. - НОХД 4629/2019 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева, с подсъдими: 

- Л. И. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.7, т.1, вр. ал.1 от НК и по чл.281, ал.2, т.1, пр.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, 

пр.1, вр. чл.20, ал.4 от НК 

- К. М. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.7, т.2, вр. ал.2 от НК и по чл.281, ал.2, т.1, пр.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, 

пр.1, вр. чл.20, ал.4 от НК 

 

09.03.2022 год. - НОХД 4704/2019 год., ХХІІІ състав, докладчик съдия Христина Михайлова с 

подсъдими: 

- В. А. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от нк; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, т. и т.7, вр. чл.20, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.256, 

ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.253, ал.4, вр. ал.2, пр.1 и пр.3, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- М. А. - - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, т. и т.7, вр. чл.20, ал.3, вр. ал.1 от НК; по 
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чл.256, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.253, ал.4, вр. ал.2, пр.1 и пр.3, вр. 

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

- П. С. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.256, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

-  Е. М . – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от нк; по чл.253, ал.4, вр. ал.2, пр.3, вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1 от НК 

- Р. К. – по чл. 321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от нк; по чл.253, ал.4, вр. ал.2, пр.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, 

вр. ал.1 от НК 

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

- В. А. – по чл.253, ал.4, вр. ал.2, пр.2 и пр.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Ф. С. – по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2 т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

15.03.2022 год. -НОХД 184/2020 год., ХХІІ състав, докладчик съдия Цветан Колев с подсъдими: 

- В. С. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК 

- М. В. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- П. В. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

- Б. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК 

- П. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК 

 

11.05.2022 год. - НОХД 418/2020 год., ХХІ състав, докладчик съдия Антон Урумов с подсъдими: 

- К. К.  – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4, изр.2, 
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пр.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- В. Д - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4, изр.2, пр.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Р. Н. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК; по 

чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК  

21.03.2022 год. - НОХД 570/2020 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими: 

- Д. Й.  – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.1, пр.1 и т.4, б.“а“, вр. чл.301, ал.1 от 

НК  

- И. А. - – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- Д. К. - – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- Г. Р. - – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; 

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

- Г. Т. - – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.304а, пр.3, вр. чл.304, ал.1, пр.3 от НК 

 

13.04.2022 год - НОХД 651/2020 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов с подсъдими: 

- Н. Н.  –по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.1, вр. ал.1 от НК 

- Д. Д. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.1, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК 

- И. Т. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.1, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК 

-К. Й. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.1, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК 

- М. В. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.1, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК 

- С. П. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.1, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК 
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- С. С. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.1, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК 

- Х. С. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.1, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК 

01.04.2022 год. – НОХД 662/2020 год., ХІХ състав, докладчик съдия Пенка Велинова с подсъдими: 

- Ц. Ц.  – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.213а, ал.2, т.4, т.5, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.216, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.144, ал.3 от НК; по чл.216, 

ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.142, ал.3, т.4, вр. ал.2, т.2 и т.8, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

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

- Д. Д.  – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.213а, ал.2, т.4, т.5, вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.216, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.142, ал.3, т.4, вр. ал.2, т.2 и т.8, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК ; по чл.142, ал.3, т.4, вр. ал.2, т.2 и т.8, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК ; по 

чл.252, ал.1 от НК 

- С. П. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.216, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- К. Г. – по чл.216, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.142, ал.3, т.4, вр. ал.2, т.2 и т.8, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Н. П. – по чл.142, ал.3, т.4, вр. ал.2, т.2 и т.8, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Н. Т. – по чл.142, ал.3, т.4, вр. ал.2, т.2 и т.8, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Т. Г. – по чл.216, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.142, ал.3, т.4, вр. ал.2, т.2 и т.8, вр. ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

16.03.2022 год. - НОХД 748/2020 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева с подсъдими: 

- И. И.  – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1 

от НК 

- Х. П. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- А. А. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 
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30.03.2022 год.- НОХД 939/2020 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова с подсъдими: 

- Б. Д.  – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.211, пр.1 и пр.2, вр. чл.210, ал.1, т.1, вр. чл.209, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ и б.“б“ от НК 

- А. А.  – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.211, пр.1, вр. чл.210, ал.1, т.1 и т.4, вр. чл.209, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- Н. Н.  – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.211, пр.1, вр. чл.210, ал.1, т.1, вр. чл.209, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Г. Д.  – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.211, пр.1, вр. чл.210, ал.1, т.1 и т.4, вр. чл.209, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК 

- Д. Д.  – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Г. В.  – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- В. П.  – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.211, пр.1, вр. чл.210, ал.1, т.1, вр. чл.209, ал.1, вр. 

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

- А. П.  – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.211, пр.1, вр. чл.210, ал.1, т.1, вр. чл.209, ал.1, вр. 

чл.20, ал.4 и ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- В. П.  – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.211, пр.1, вр. чл.210, ал.1, т.1, вр. чл.209, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 и ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

01.03.2022 год. - НОХД 963/2020 год., ІVсъстав, докладчик съдия Вилислава Ангелова с подсъдими: 

- А. М. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК 

- Б. П. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.339, ал.1 от НК 

- Г. К. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

14.04.2022 год. - НОХД 1476/2020 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев с подсъдими:  
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- Д. Б. –  по чл.321, ал.6 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, 

ал.1 от НК 

- С. С. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, 

ал.1 от НК 

- К. М. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК 

- А. М. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ и 

б.“б“ от НК 

- Ш. М. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК 

- Д. Й. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК 

- И. Л. – по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК 

- К. В. – по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК 

- Г. М. - по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК 

10.03.2022 год. - НОХД 1644/2020 год., ХХІІ състав, докладчик съдия Цветан Колев с подсъдими: 

- Н. М. – по чл.321, ал.3,  т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.214, ал.2, т.2 и т.1, вр. чл.213а, ал.3, т.2, вр. ал.2, т.1, 

т.3, т.4 и т.5 от НК; по чл.213а, ал.2, т.5, вр. ал.1 от НК; по чл.214, ал.2, т.1 и т.2, вр. чл.213а, ал.3, т.2, вр. 

ал.2 и т.5, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. ал.1 от НК; по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК; 

по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК 

- З. К. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.214, ал.2, т.2 и т.1, вр. чл.213а, ал.3, т.2, вр. ал.2, т.1, т.3, т.4 

и т.5 от НК; по чл213а, ал.2, т.5, вр. ал.1 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.5, вр. ал.1 от НК 

- К. Т. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.18, ал.1 от 

НК 

- М. В. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.214, ал.2, т.1 ит.2, вр. чл.213а, ал.3, т.2, вр. ал.2, т.5, вр. 
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чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- С. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.214, ал.3, т.2, вр. ал.2, т.1 и т.2, вр. чл.213а, ал.3, т.2, вр. 

ал.2, т.1, т.3, т.4 и т.5, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ от НК 

- П. Б. –- по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- Й. Г. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; 

07.03.2022 год. - НОХД 1698/2020 год., ХХ състав, докладчик съдия Красимир Комсалов с подсъдими: 

- Л. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.1, вр. ал.1 от НК; 

- М. М. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, пр.2, вр. ал.1 от НК 

- Н. А. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, пр.2, вр. ал.1 от НК 

- Н. Т. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, пр.2, вр. ал.1 от НК 

 

НОХД 1733/2020 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими: 

- И. П. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.281, ал.2, т.2, вр.ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по 

чл.281, ал.2, т.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.302, т.1, б.“б“, вр. чл.301, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК 

- Д. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.281, ал.2, т.2, вр.ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; 

- З. И. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.281, ал.2, т.2, вр.ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; 

- С. С. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.281, ал.2, т.2, вр.ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; 

- Х. Я. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.281, ал.2, т.2, вр.ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по 

чл.304а от НК 

Забележка: На 03.06.2021 год. съдът СПИРА производството по делото.  Отправя преюдициално запитване 

до съда на ЕС. 
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13.04.2022 год. - НОХД 1874/2020 год., ХІХ състав, докладчик съдия Пенка Велинова с подсъдими: 

- Х. Х. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.354а, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.354а, ал.1, вр. чл.20,ал.3 и ал.4, 

вр. ал.1 от НК 

- И. К. – по чл.321, ал. от НК; по чл.354а, ал.1 от НК 

- Ц. М. -  по чл.354а, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

НОХД 1898/2020 год., ХХІІІ състав, докладчик съдия Христина Михайлова с подсъдими: 

- И. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- С. Х. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, изр.1, пр.4 от НК 

 

25.02.2022 год. – присъда 

- И. П. – три години 

лишаване от свобода с 

четири години 

изпитателен срок 

- С. Х. – 300 лв. глоба 

11.03.2022 год. - НОХД 1960/2020 год., ХХІІІсъстав, докладчик съдия Христина Михайлова с 

подсъдими: 

- В. М. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.282, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.282, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- А. Ц. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.282, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.282, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.304б, ал.1 от НК 

- А. Ф. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.282, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- А. М. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.282, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.282, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК 

- Д. Ц. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.282, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.282, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- С. Ц. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.282, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по 
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чл.282, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

14.04.2022 год.- НОХД 2038/2020 год., ХІсъстав, докладчик съдия Биляна Вранчева с подсъдими: 

- К. К. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; 

- И. К. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- В. П. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

- Д. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от 

НК 

- Г. Н. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 от НК 

- Г. Г. –  по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- В. А. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 от НК 

- И. В. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- И. С. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК 

- А. А. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

15.03.2022 год.- НОХД 2080/2020 год., VІсъстав, докладчик съдия Пламен Панайотов с подсъдими: 

- Е. И. – по чл.321, ал.2 от НК (ДВ бр.92/2002 год.); по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и пр.2 и т.7, 

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

- И. И. – по чл.321, ал.2 от НК (ДВ бр.92/2002 год.); по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- Д. Г. – по чл.321, ал.2 от НК (ДВ бр.92/2002 год.); по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и пр.2 и т.7, 

вр. чл.20, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 
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- П. Б. – по чл.321, ал.2 от НК (ДВ бр.92/2002 год.); по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и пр.2 и т.7, 

вр. чл.20, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- В. К. – по чл.321, ал.2 от НК (ДВ бр.92/2002 год.); по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и пр.2 и т.7, 

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

- Х. Х. – по чл.321, ал.2 от НК (ДВ бр.92/2002 год.); по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

11.03.2022 год.- НОХД 2085/2020 год., VІІІсъстав, докладчик съдия Виржиния Петрова с подсъдими: 

- А. Т. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, 

ал.3 и ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. чл.26, 

ал.1 от НК 

- Р. Т. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

- О. И. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, 

вр. чл.26, ал.1 от НК 

- В. Х. – по чл.253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, пр.2, вр. ал.2, пр.3, вр.ал.1 от НК 

- Е. И. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- Н. Н. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; 

 

03.05.2022 год..- НОХД 2152/2020 год., ХІсъстав, докладчик съдия Биляна Вранчева с подсъдими: 

- Г. В. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- И. К. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- П. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

-  Л.К. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.3, т.1 от НК 
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09.03.2022 год.- НОХД 2260/2020 год., ХІVсъстав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими: 

- В. Х. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.213а, ал.2, т.4, вр. ал.1, вр. чл.2, ал.1 от НК; по 

чл.214, ал.2, т.1, вр. чл.213а, ал.2, т.1 и т.4, вр. ал.1 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4, вр. ал.1 

от НК; по чл.213а, ал.1, вр. чл.2, ал.1 от НК; по чл.143, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.18, ал.1 

от НК 

- В. И. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК 

- К. К. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК 

- Р. Р. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК 

- А. Х. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Б. Р. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.339, ал.1 от НК 

- В. Б. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.354а, ал.2, вр. ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл. 354а, ал.1, изр2, пр.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1 от НК; по чл.339, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- В. Е. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- В. В. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.3 от НК 

- Г. Г. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, вр. ал.1, пр.3 и пр.4 от НК 

- Г. Н. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4 от НК; по чл.354а, ал.1, изр.2, пр.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по 

чл.339, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.3 от НК 

- Д. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- Д. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, вр. ал.1, пр.4 от НК; по чл.354а, ал.2, вр. ал.1, 

пр.4 от НК 
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- Д. Т. –  по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4 от НК 

- Д. К. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, вр. ал.1, пр.5 от НК 

- Д. П. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Е. И. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Е. П. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, вр. ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- З. З. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, пр.4 от НК; по чл.339, ал.1 от НК 

- И. Т. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, вр. ал.1, изр.1, пр.3 и пр.4 от НК 

- И. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, вр. ал.1, изр.1, пр.5 от НК 

- Л. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4 от НК 

- Л. С. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, вр. ал.1, пр.4 от НК 

- Л. П. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- М. М. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- М. С. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Н. В. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.214, ал.2, т.1 и т.2, вр. чл.213а, ал.2, т.1 и т.4, вр. ал.1 от 

НК; по чл.214, ал.2, т.1 и т.2, вр. чл.213а, ал.2, т.4, вр. ал.1 от НК 

- Н. Н. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

-  Н. К. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- О. П. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, вр. ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по 

чл.354а, ал.1, изр.2, пр.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.39, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 
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- П. Б. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- П. Н. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- П. Т. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4 от НК 

- Р. В. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354в, ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК 

- Р. К. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- Р. К. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- С. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК; по чл.354в, ал.1 от НК 

- С. Х. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- Т. М. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4 от НК 

- Т. К. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- Ц. К. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК 

21.03.2022 год. - НОХД 2375/2020 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова с подсъдими: 

- Р. М. – по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, вр. т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2 от НК 

- Д. С. – по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, вр. т.6, вр. чл.26, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК 

 

02.03.2022 год. - НОХД 2438/2020 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова с подсъдими: 

- А. Я.  – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- Б. Х. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- Г. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 
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- Д. З. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1 от НК 

- Д. Т. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- Е. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- К. Я. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- Н. П. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- П. Д. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- Р. Д. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1 от НК 

- Р. М. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; 

16.03.2022 год. - НОХД 2538/2020 год., V състав, докладчик съдия Николинка Бузова, с подсъдими: 

- Ю. Т. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- Х. С. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- Н. М. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Г. А. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

08.03.2022 год. - НОХД 2615/2020 год., ІХ състав, докладчик съдия Мария Кавракова, с подсъдими: 

- С. Ц. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. чл.213а, вр. ал.2, т.4, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

- А. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- З. В. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- И. Б. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. чл.213а, вр. ал.2, т.4, вр. ал.1, вр. 
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чл.26, ал.1 от НК 

- И. И. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. чл.213а, вр. ал.2, т.4, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

31.03.2022 год. -  НОХД 2625/2020 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев, с подсъдими: 

- Е. Л. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.234, ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.2, вр. чл.2, ал.1 

от НК (редакция ДВ бр.26/2010 год.); по чл.234, ал.3, т.2 и т.3, вр. ал.2 от НК; по чл.234, ал.1, пр.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1 от НК; по чл.339, ал.1 от НК; по чл.253, ал.4, вр. 

ал.3, т.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.234, ал.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.234, ал.4, вр. чл.20, ал.2 

от НК 

- И. Л. – по чл.321, ал.3, т.2, пр2 и пр.4, вр. ал.2 от НК; по чл.234, ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.2, вр. чл.2, ал.1 от НК 

(редакция ДВ бр.26/2010 год.); по чл.234, ал.3, т.2 и т.3, вр. ал.2 от НК; по чл.234, ал.4, вр. чл.20, ал.2 от НК; 

по чл.234, ал.4, вр. чл.20, ал.2 от НК 

- К. Т. – по чл.321, ал.3, т.2, пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от НК; по чл.234, ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.2, вр. чл.2, ал.1 от НК 

(редакция ДВ бр.26/2010 год.); по чл.234, ал.2, пр.2 от НК 

- М. К. – по чл.321, ал.3, т.2, пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от НК; по чл.234, ал.4, вр. чл.20, ал.2 от НК 

- С. Б. – по чл.321, ал.3, т.2, пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от НК; по чл.234, ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.2, вр. чл.2, ал.1 от НК 

(редакция ДВ бр.26/2010 год.); по чл.234, ал.3, т.2, и т.3, вр. ал.2 от НК 

- Т. Т. – по чл.321, ал.3, т.2, пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от НК; по чл.234, ал.2, пр.2, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.234, 

ал.1 пр.2, вр. чл.26, ал.1 от НК; 

- Д. К. – по чл.321, ал.3, т.2, пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от НК; по чл.234, ал.3, т.3 вр. ал.2, пр.2 от НК; по чл.339, 

ал.1 от НК 

- В. Д. - по чл.321, ал.3, т.2, пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от НК; по чл.234, ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.2, ал.1 от НК 

(редакция ДВ бр.26/2010 год.); по чл.234, ал.3, т.2 и т.3, вр. ал.2 от НК 

-В. Д. - по чл.321, ал.3, т.2, пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от НК; по чл.234, ал.3, т.2 и т.3, вр. ал.2 от НК; 
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-А.А. - по чл.321, ал.3, т.2, пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от НК; по чл.234, ал.3, т.1, т.2 и т.3, вр. ал.2, вр. чл.28, ал.1 от 

НК; по чл.234, ал.3, т.1, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК; по чл.234, ал.4, вр. 

чл.20, ал.2, от НК 

31.03.2022 год. - НОХД 2634/2020 год., ХІХ състав, докладчик съдия Пенка Велинова, с подсъдими: 

- П. Х. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1, пр. 1 и пр.2, вр. чл. 26, ал.1 от 

НК; по чл.304б, ал.1, пр. 1 и пр.2, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- К. Т. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.304б, ал.1, пр. 1 и пр.2, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.253, 

ал.4, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК 

- М. С. – по по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- П. Д. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

11.03.2022 год.- НОХД 2696/2020 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова, с подсъдими: 

- К. К. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Б. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- С. А.  – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК 

- Н. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- П. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Г. К. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Г. Т. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК 

- Д. Ю. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1 от НК 

 

30.03.2022 год.- НОХД 2701/2020 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев, с подсъдими: 

- Д. Ч – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК 
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- Е. Ц. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- И. Х. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- А. Л. - - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Х. К. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

11.03.2022 год.- НОХД 2828/2020 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева, с подсъдими: 

- Л. Я. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- Д. И. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- Ц. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; 

 

17.03.2022 год.- НОХД 2829/2020 год., І състав, докладчик съдия Станимир Миров, с подсъдими: 

- Г. Р. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; 

- Г. Т. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- А. А. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- И. А. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- К. В. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Р. С. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.339, ал.1, пр.2 от НК 

- К. С. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Х. М. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.281, ал.2, т.5, вр. ал.1 от НК 

- Х. Х. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК 

 

21.03.2022 год.- НОХД 2858/2020 год., VІ състав, докладчик съдия Пламен Панайотов, с подсъдими:  



54 

- И. Т. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.1 и изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 от НК; по 

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

- Р. М. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 от НК; 

- Ж. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 от НК; 

- А. Ж. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 от НК; 

- И.М. – по чл.354а, ал.1 от НК 

31.03.2022 год. - НОХД 2884/2020 год., ІХ състав, докладчик съдия Мария Кавракова, с подсъдими: 

- Б. Л. – по чл.321, ал. 1 от НК 

- Д. Б. – по чл.321, ал. 1 от НК 

- Х. П. – по чл.321, ал. 1 от НК 

- П. А. – по чл.321, ал. 2 от НК 

- Ц. К. – по чл.321, ал. 2 от НК 

- К. Д. – по чл.321, ал. 2 от НК 

 

15.04.2022 год. -НОХД 3210/2020 год., ХХ състав, докладчик съдия Красимир Комсалов, с подсъдими: 

- А. Г. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- В. Г. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, 

т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК; 

- Г. Г. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от 

НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, 
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т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.339, ал.1 от НК 

- Г. Б. - по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. 

ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК; 

- Е. К. - по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК; 

16.03.2022 год. - НОХД 3266/2020 год., ХХІІ състав, докладчик съдия Цветан Колев, с подсъдими: 

- Г. И. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.252, ал.2, пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по 

чл.252, ал.2, пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК 

 

- Г. А. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.252, ал.2, пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК 

 

- А. Е. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.252, ал.2, пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК 

 

- Г. Н. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.252, ал.2, пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК 

 

 

22.03.2022 год. - НОХД 3354/2020 год., ХХІ състав, докладчик съдия Антон Урумов, с подсъдими: 

- А. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Г. В. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- М. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Н. С. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- С. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК 

- И. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Х. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК 

 

17.03.2022 год.  - НОХД 3398/2020 год., ХХІ състав, докладчик съдия Антон Урумов, с подсъдими: 

- И. В. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и 2 и т.7, вр. 
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чл.20, ал.3 ал.4, вр. ал.1, вр. чл2 от НК 

- Д. Й. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- В. Й. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- И. К. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и 2 и т.7, вр. 

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

- Й. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 от НК 

29.03.2022 год. - НОХД 3557/2020 год., ХХІ състав, докладчик съдия Антон Урумов, с подсъдими: 

- Г. Ж. –-по чл.321, ал.6 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- К. Е. –-по чл.321, ал.6 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК 

- Н. Г. –-по чл.321, ал.6 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК 

- П. Г. –-по чл.321, ал.6 от НК; по чл.302, т.1, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК 

 

16.03.2022 год. - НОХД 48/2021 год., ІІ състав, докладчик съдия Ангелина Гергинска, с подсъдими: 

- Б. А. –-по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- В. М. –-по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.131, ал.1, т.8, пр.2, вр. чл.130, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, пр.2, вр. ал.1 от НК 

- Д. И. –-по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.131, ал.1, т.8, пр.2, вр. чл.130, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

- Е. Б. –-по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК;  

- Ж. Б. –-по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.131, ал.1, т.8, пр.2, вр. чл.130, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

- Л. Ц. –-по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, пр.2, вр. ал.1 от НК; 
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- С. Н. –-по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК;  

22.03.2022 год. - НОХД 136/2021 год., ХХІ състав, докладчик съдия Антон Урумов с подсъдими: 

- Н. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК 

- В. М. - – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Р.С. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

05.04.2022 год. - НОХД 153/2021 год., ХХІ състав, докладчик съдия Антон Урумов с подсъдими: 

- И. Г. – по чл.321, ал.3, алт.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.213а, ал.2, т.2, т.5, вр. ал.1 от НК 

- С. Г. - по чл.321, ал.3, алт.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.214, ал.2, т.1 и т.2, вр. чл.213а, ал.3, т.3 вр. ал.2, т.4 и 

т.5, вр. чл.214, ал.1 от НК 

- В. Д. - по чл.321, ал.3, алт.2, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- Б. М. - по чл.321, ал.3, алт.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.214, ал.2, т.1 и т.2, вр. чл.213а, ал.3, т.3 вр. ал.2, т.4 и 

т.5, вр. чл.14, ал.1 от НК 

- В. П. - по чл.321, ал.3, алт.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.214, ал.2, т.1 и т.2, вр. чл.213а, ал.3, т.3 вр. ал.2, т.4 и 

т.5, вр. чл.214, ал.1 от НК 

- М. К. - по чл.321, ал.3, алт.2, т.2, вр. ал.2 от НК;  

- М. А. - по чл.321, ал.3, алт.2, т.2, вр. ал.2 от НК;  

- Г. Б. - по чл.321, ал.3, алт.2, т.2, вр. ал.2 от НК;  

- А. А. - по чл.321, ал.3, алт.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.214, ал.2, т.1 и т.2, вр. чл.213а, ал.3, т.3 вр. ал.2, т.4 и 

т.5, вр. чл.214, ал.1 от НК 

- Г. Б. - по чл.321, ал.3, алт.2, т.2, вр. ал.2 от НК;  
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24.03.2022 год. - НОХД 201/2021 год., ХХІІ състав, докладчик съдия Цветан Колев с подсъдим: 

- Д. К. – по чл.321, ал.6 от НК, по чл.212а, ал.2, вр. чл.26, ар.1 от НК; по чл.253, ал.4, пр.1, вр. ал2, пр.1 от 

НК 

 

22.03.2022 год. - НОХД 202/2021 год., ХХІІІ състав, докладчик съдия Христина Михайлова с 

подсъдими: 

- П. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.1 и т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. 

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

- П. А. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.1, т.4 и т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- Я. Я. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.1, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, .“а“ и б.“б“ от НК 

- Х. А. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.1, т.4 и т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. 

чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.2, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- Н. Р. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.1 и т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. 

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

- В. Х. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.1, т.4 и т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. 

чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.2, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- Д.Б. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.1 и т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. 

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

- В. Х. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.1 и т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. 

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

 

31.03.2022 год. - НОХД 203/2021 год., ХІІ състав, докладчик съдия Лилия Георгиева с подсъдими: 

- А. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.354а, 
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ал.1, изр. второ, пр. 1, 2 и 3, вр. чл.20, ал.2 от НК 

- И. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.244, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.24, ал.3 от НК, по чл.354а, 

ал.2, т.1 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.29, ал.1, б. „а“ от НК; по чл.354а, ал.1, изр. второ, пр. 1, 2 

и 3, вр. чл.20, ал.2 жт НК 

- И. М. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- М. Т. – по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК 

- П. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по 254а, ал.2, т.1 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ от НК 

- С. И. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.339, ал.1, пр.2 от НК 

- С. П. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК 

10.03.2022 год. - НОХД 250/2021 год., ХХІІІ състав, докладчик съдия Христина Михайлова с 

подсъдими: 

-  Х. Х. – по чл.21, ал., пр.2, т.2, вр. ал.1, пр.2 от НК 

- Х. Х. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Е. Х. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- А. С. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

07.03.2022 год. - НОХД 258/2021 год., ХХІІ състав, докладчик съдия Цветан Колев с подсъдими: 

- М. П. – по чл.321, ал., т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Ц. Ч. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

22.03.2022 год. - НОХД 272/2021 год., ХІХ състав, докладчик съдия Пенка Велинова с подсъдим: 

- К. Ф. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.242, ал.4, вр. ал.2, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. ал.1 от 

НК 
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15.03.2022 год. - НОХД 369/2021 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов с подсъдими: 

- Б. К. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.302, т.1 и т.2, б.“б“, вр. чл.301, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 и чл.20, ал.2 

от НК 

- Ж. П. -  по чл.321, ал.6 от НК; по чл.302, т.1 и т.2, б.“б“, вр. чл.301, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 и чл.20, 

ал.4 от НК 

 

07.03.2022 год. - НОХД 477/2021 год., ІІІ състав, докладчик съдия Силвия Русева с подсъдими: 

- Д. Д. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.1, вр. ал.1 алт.2 от НК; по чл.339, ал.1 от НК; 

- Е. Д. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.1, вр. ал.1, алт.2 от НК 

- И. Т. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 

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

- В. Т. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК 

- С.С. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1 и т.4, пр.2, вр. ал.1, 

пр.4 от НК; 

- К. С.- по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 

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

- Ц. Ф. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 

от НК; 

- Х. Я. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 

от НК; по чл.339, ал.1 от НК 

-- М. В. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, 

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

- А. Т. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354в, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, 

ал.3, т.1 от НК 
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- Н. И. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; 

10.03.2022 год. - НОХД 661/2021 год., VІ състав, докладчик съдия Пламен Панайотов с подсъдими: 

- Й. Б. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.252, ал.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1 от НК; 

- Х. С. -  по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.252, ал.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1 от НК; 

- С. М. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.252, ал.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.4, вр. 

ал.1 от НК; 

- И. С. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

22.03.2022 год. - НОХД 770/2021 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев с подсъдими: 

- И. И. –по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.1, вр. чл.20, ал. и ал.4, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, 

ал.1 от НК; по чл.354а, ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.3 и 

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

- Е. М. – по чл.321, ал.3,  т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.1, вр. ал.1, изр.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1 от НК; по чл.339, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- А. А. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.54а, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Р. Н. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.4, вр. ал.1, изр.2, вр. изр.1, пр.4, вр. чл.29, 

ал.1, б.“б%, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.4, вр. ал.1, изр.1, пр.4, вр. чл.29, ал.1, б.“б“, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- А. В. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.4, вр. ал.1, изр.2, вр. изр.1, пр.4, вр. чл.29, 

ал.1, б.“а“, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.4, вр. ал.1, изр.1, пр.4, вр. чл.29, ал.1, б.“а“, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.4, вр. ал.1, изр.1, пр.4, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ от НК 

- А. З. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл. 354а, ал.2, т.4, вр. ал.1, изр.2, вр. изр.1, пр.4, вр. чл.29, 

ал.1, б.“б“, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.4, вр. ал.1, изр.1, пр.4, вр. чл.29, ал.1, б.“а“, вр. 

 



62 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

09.03.2022 год.- НОХД 995/2021 год., V състав, докладчик съдия Николинка Бузова с подсъдими: 

- В. Б. – по чл. 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.2 НК (редакция към момента на деянието); по чл. 143, 

ал.2 вр. ал.1, пр.1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК (редакция към момента на деянието); по чл. 143, ал.2 вр. ал.1, 

пр.1 вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК (редакция към момента на деянието); по чл. 143, ал.2 вр. ал.1, пр.1, алт.1, 

вр.чл. 20, ал.2 вр.ал. 1 НК (редакция към момента на деянието); 

- Е. И. – по чл. 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.2 НК (редакция към момента на деянието); по чл. 143, 

ал.2 вр. ал.1, пр.1 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал. 1 НК (редакция към момента на деянието); 

- И. П. – по чл. 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.2 НК (редакция към момента на деянието);; по чл. 143, 

ал.2 вр.ал. 1, пр.1 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал. 1 НК (редакция към момента на деянието); 

- А. П. – по чл. 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.2 НК (редакция към момента на деянието); по чл. 143, 

ал.2 вр. ал.1, пр.1 вр.чл. 20, ал.4 вр.ал. 1 НК (редакция към момента на деянието); 

- Г. М. – по чл. 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.2 НК (редакция към момента на деянието); 

- Н. П. – по чл. 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.2 НК (редакция към момента на деянието); по чл. 354а, 

ал.2, изр.2, т.4 вр.ал.1, пр.4, алт.1 вр.чл. 29, ал.1, б.Б НК (редакция към момента на деянието); 

- М. В – по 321, ал.3, пр.1, пр.2, пр.3, алт.7 вр.ал.2 НК (редакция към момента на деянието); 

 

30.03.2022 год. -НОХД 1173/2021 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев, с подсъдими: 

- Е. О. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.354а, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.302, т.1, пр.6, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК  

- А. С. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.354а, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.1, вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1 от НК; по чл.302, т.1, пр.6, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК;  
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31.03.2022 год.- НОХД 1408/2021 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова с подсъдими: 

- С. И. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК 

- А. В. - – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- М. И. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- С. Г. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- С. И. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.252, ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

07.03.2022 год..- НОХД 1569/2021 год., ХХІ състав, докладчик съдия Андон Урумов с подсъдими: 

- Р. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Г. С. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- С. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- И. Т. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

01.03.200 год. - НОХД 1628/2021 год., ХХІІІ състав, докладчик съдия Христина Михалова с подсъдими 

- З. Е. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.339, ал.1, пр.2 от НК 

- Р. Н. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- М. И. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- К. Д. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

28.04.2022 год.- НОХД 1783/2021 год., ХХІІ състав, докладчик съдия Цветан Колев, с подсъдими: 

- Н. Н. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.1 и пр.2 от НК; по чл.316, вр. чл.308, ал.2, пр.4, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.212, ал.1, пр.2, вр. чл.20, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.202, ал.1, пр.2, вр. 

чл.201, вр. чл.2, ал.1, вр. чл.20, ал.3, вр. ал.1 от НК 
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- А. Ц . – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.308, ал.3, т.2, вр. ал.2, пр.4, вр. ал.1 от НК 

15.03.2022 год. - НОХД 1850/2021 год., ХХІІІ състав, докладчик съдия Христина Михайлова, с 

подсъдими: 

- П. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.1 от НК; по чл.330, ал.1, пр.8, вр. чл.20, ал.3 от НК; по чл.330, ал.1, пр.8, 

вр. чл.20, ал.3 от НК; по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.3 от НК; по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, 

вр. ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4 от НК 

- Д. С. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.330, ал.1, пр.8, вр. чл.20, ал.2 от НК 

- Г. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.330, ал.2, т.2, вр. ал.1, пр.8, вр. чл.20, ал.2 от НК; по 

чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; по чл.281, ал.2, т.1, пр.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.4 от НК 

- Р. Я. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.330, ал.1, пр.8, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.280, ал.2, т.1 и 

т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК 

- С. С. – по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК; по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК; по 

чл.281, ал.2, т.1, пр.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК 

 

01.04.2022 год. - НОХД 1878/2021 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов, с подсъдими: 

- М. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.213а, ал.2, т.4, вр. ал.1 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, 

вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, 

вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, 

ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по 

чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК;  по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, 

т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, 

ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, 
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вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. 

ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, 

вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, 

ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК;  по 

чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от 

НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.4 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, 

т.4 от НК; по чл.354а, ал.3, т.1 от НК;по чл.252, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- М. М. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.293, ал.1 от НК; по чл.293, ал.1 от НК 

- А. А. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Д. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

12.04.2022 год. -НОХД 1940/2021 год., ХХІІ състав, докладчик съдия Цветан Колев, с подсъдими: 

- Т. Х. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1 вр.ал.1, пр.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.2, пр.3, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- Л. Л. – по чл.21, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1, вр. чл.26, ал.1, 

вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1 от НК 

- П. П. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- В. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

17.03.2022 год. - НОХД 1994/2021 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов с подсъдими: 

- В. И. – по чл.321, ал. от НК; по чл.354а, ал.1, изр.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- И. С. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.354а, ал.1, изр.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- А. А. – по чл.321, ал.6 от НК; по чл.354а, ал.1, изр.1, пр.4 от НК; по чл.354а, ал.1, изр.2, пр.1, пр.2 и пр.3 от 
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НК 

23.03.2022 год.- НОХД 1995/2021 год., ХІХсъстав, докладчик съдия Пенка Велинова с подсъдими: 

- М. Е. - по чл.321, ал. 3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.213а, ал.2, т.5, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.214, 

ал.2, т.1, вр. ал.1 вр. чл.213а, ал.2, т.5, вр. ал.1 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1 вр. чл.213а, ал.2,  т.1 и т.5, 

вр. ал.1 от НК; по чл.213а, ал.2, т.1 и т.5,  вр. ал.1, вр. чл.26, ал.2 вр. ал.1 от НК; по чл.213а, ал.2, т.5, вр. 

ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.213а, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.214, ал.2, 

т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. 

чл.213а, ал.2, т.5, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- М. М. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.213а, ал.2, т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- П. Н. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.5, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.5, вр. ал.1 от НК 

- Л. С. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.213а, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 от НК; по чл.213а, ал.2, т.1 и 

т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.3, т.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- К. П. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл214, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.2, т.5, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

05.04.2022 год. - НОХД 2000/2021 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов с подсъдими: 

- Ц. П. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.302, т.1, б.“а“, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.26, ал.1 

от НК 

- К. В. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; 

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

 

25.03.2022 год. - НОХД 2061/2021 год., V състав, докладчик съдия Николинка Бузова с подсъдими: 

- В. Я. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК 
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- Н. Н. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК 

- С. С. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 

от НК 

- С. Т. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК 

- С. М. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- М. Т. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 

от НК 

- А. Х. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.3,пр.2, т.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от 

НК; по чл.339, ал.1, пр.2 от НК 

- М. Г. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК;  

- К. Ж. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК 

- И. Х. - по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2  от НК 

30.03.2022 год..- НОХД 2121/2021 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова, с подсъдими: 

- П. И. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, 

ал.1 от НК 

- Я. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Д. И. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Н. Ш. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Е. П. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Е. П. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Г. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 
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17.03.2022 год.- НОХД 2162/2021 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова, с подсъдими: 

- Н. М. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1, пр.1 от НК 

- Ц. Х. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.339, ал.1 от НК 

- Я. Я. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- С. П. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Е. С. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.281, ал.2, т.1, пр.1, т.2, пр.2, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК 

 

………………………….. - НОХД 2335/2021 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова, с 

подсъдими: 

- Р. Л. –-по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.215, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.215, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.215, ал.2, т.1, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.206, ал.4, пр.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.206, ал.4, пр.1, вр. 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Й. К. –-по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.215, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1 от НК; по чл.339, ал.1, пр.2 от НК 

- С. Б. –-по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.215, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1 от НК; 

- К. М. –-по чл.321, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.206, ал.4, пр.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по 

чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Р. Е. –-по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.1 

от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.1 от НК 

- Л. Д. –-по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.215, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; 

- Г. Д. –-по чл.206, ал.4, пр.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; 

 



69 

07.03.2022 год. - НОХД 2477/2021 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова, с подсъдими: 

- К. Б. –-по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; 

- С. П. –-по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159а, ал.2, т., вр. ал.1 от НК; по чл.159г, пр.3, вр. 

чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК 

- В. Д. –-по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- И. Д. –-по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

14.03.2022 год.- НОХД 2619/2021 год., ХІІ състав, докладчик съдия Лилия Георгиева с подсъдими: 

- П. Д. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.3, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

- М. В. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.4, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

- Г. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

- Г. А. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

 

01.04.2022 год.- НОХД 2753/2021 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова с подсъдими: 

- Я. Й. – по чл.321, ал.3, пр. 2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.252, ал.1, пр.1 от НК; по чл.21а, ал.2, т.2, вр. Ал.1 от 

НК 

 

- М. Й. – по чл.321, ал.3, пр., т.2, вр. Ал.2 от НК 

 

- Т. В. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. Ал.2 от НК 

 

- Д. С. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. Ал.2 от НК 
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31.03.2022 год.- НОХД 2755/2021 год., ХХІ състав, докладчик съдия Антон Урумов с подсъдими: 

- Д. И. – по чл.321, ал.3, пр. 2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.155, ал.3, вр- ал.1 от НК 

- Д-. Д. - по чл.321, ал.3, пр. 2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.210, ал.1, т.2, вр. чл.209, ал.1 от НК; по чл.210, ал.1, 

т.2, вр. чл.209, ал.1 от НК 

- Д. Д. - по чл.321, ал.3, пр. 2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.210, ал.1, т.1 и т.2, вр. чл.209, ал.1 от НК; по чл.210, 

ал.1, т.1 и т.2, вр. чл.209, ал.1 от НК; по чл.210, ал.1, т.1 и т.2, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК; по 

чл.210, ал.1, т.1 и т.2, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК; по чл.210, ал.1, т.1 и т.2, вр. чл.209, ал.1 от НК 

- С. Д. - по чл.321, ал.3, пр. 2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.210, ал.1, т.2, вр. чл.209, ал.1 от НК; по чл.210, ал.1, 

т.2, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК; 

- Г-. Г. - по чл.321, ал.3, пр. 2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.210, ал.1, т.2, вр. чл.209, ал.1 от НК; по чл.210, ал.1, 

т.2, вр. чл.209, ал.1 от НК 

- Л-. М. - по чл.321, ал.3, пр. 2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.210, ал.1, т.2, вр. чл.209, ал.1 от НК; по чл.210, ал.1, 

т.2, вр. чл.209, ал.1 от НК; по чл.210, ал.1, т.2, вр. чл.209, ал.1 от НК 

 

29.03.2022 год. - НОХД 2828/2021 год., ІХсъстав, докладчик съдия Мария Кавракова с подсъдими: 

- Б. П. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.243, ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.244, 

ал.1, пр.1 ог НК; по чл.244, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.2 от НК; по 

чл.249, ал.3, пр.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Н. С. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.243, ал.1, пр.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.244, 

ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.246, ал.3, пр.4, алт.1, 2, 3 и 4, вр. чл.20, ал.2 от НК; по чл.249, ал.3, 

пр.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.244, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.24, ал.3, пр.4, алт.1, 2 ,3 и 4 

от НК 

 

17.03.2022 год. - НОХД 2910/2021 год., ХХІІІ състав, докладчик съдия Христина Михайлова с 

подсъдими: 

- М. Л. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6 и т.7, вр. чл.2, ал.1 от 
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НК 

- В. С. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- В. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- М. К. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; 

02.03.2022 год. - НОХД 2925/2021 год., Ісъстав, докладчик съдия Станимир Миров с подсъдими: 

- А. Н. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.54а, ал.2, изр.2, т.1, вр. ал.1 от НК 

- Г. Х. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Д. С. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, вр. ал.1 от НК 

 

02.03.2022 год.  - НОХД 2987/2021 год., ХV състав, докладчик съдия Виктор Чаушев с подсъдими: 

- К. В. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, изр.2, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 

от НК 

- Я. М. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, изр.2, вр. чл.20, ал.4, вр. 

ал.1 от НК 

- М. М. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, изр.2, вр. чл.20, ал.4, вр. 

ал.1 от НК 

- А. А. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, изр.2, вр. чл.20, ал.4, вр. 

ал.1 от НК 

- И. Е. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, изр.2, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 

от НК; по чл.339, ал.1, пр.2 от НК 

- К. Н. -  по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, изр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1 от НК; по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1 от НК 
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НОХД 3143/2021 год., ХХІІ състав, докладчик съдия Цветан Колев с подсъдими: 

- А. Х. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, т.6, пр.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, т.6, пр.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, т.6, пр.1, вр. чл.26, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Н. Х. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, т.6, пр.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, т.6, пр.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, т.6, пр.1, вр. чл.26, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Т. Н. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, т.6, пр.1, вр. 

чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, т.6, пр.1, вр. чл.26, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.3, пр.1, т.6, пр.1, вр. чл.26, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Й. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

16.02.2022 год. – 

определение  

ПРЕКРАТЯВА съдебното 

производството по н.о.х.д. 

№ 3143/2021 г. 

ВРЪЩА делото на 

прокурора за отстраняване 

на констатираните по- 

горе съществени 

процесуални нарушения. 

07.03.2022 год. - НОХД 3156/2021 год., ХІІсъстав, докладчик съдия Лилия Георгиева с подсъдими: 

- Д. Ж.  – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, , т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.213а, ал.3, т.2, т.4 и т.7, вр. ал.2,  т.2, т.4 и 

т.5, пр.2, вр. ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ и б.„б“, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. ал.1 от НК; по чл.213а, ал.3, т.2, т.4 и 

т.7, вр. ал.2,  т.2, т.4 и т.5, пр.2, вр. ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ и б.„б“, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. 

ал.1 от НК; по чл.330, ал.3, вр. ал.2, т.2 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. ал.1 от НК; по чл.330, ал.3, 

вр. ал.2, т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. ал.1 от НК 

- К. О. - по чл.330, ал.3, вр. ал.2, т.2 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Й. В. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.330, ал.3, вр. ал.2, т.2 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.4 и ал.3, вр. ал.1 от НК 

- И. Н. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.213а, ал.3, т.2, т.4 и т.7, вр. ал.2, т.4 и т.5, пр.2, 

вр. ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ и б.„б“, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. 
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ал.1, пр.4 от НК 

- И. П. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.330, ал.3, вр. ал.2, т.2 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.4 и ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.339, ал.1, пр.2 и пр.6 от НК 

- К. К. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.213а, ал.2, т.4 и т.5, пр.2, вр. ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.339, ал.1, пр.2 и пр.6 от НК 

- Р. Н. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК;  по чл.213а, ал.3, т.2 и т.4, вр. ал.2, т.2, т.4 и т.5, пр.2, 

вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 и ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.213а, ал.3, т.2 и т.4, вр. ал.2, т.2, т.4 и т.5, пр.2, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4 и ал.3, вр. ал.1 от НК; 

- В. Х. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.330, ал.3, вр. ал.2, т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4и 

ал.3, вр. ал.1 от НК 

- А. А. - по чл.330, ал.3, вр. ал.2, т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- П. Я. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.213а, ал.3, т.2 и т.4, вр. ал.2, т.2, т.4 и т.5, пр.2, 

вр. ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. ал.1 от НК; по чл.213а, ал.3, т.2 и т.4, вр. ал.2, т.2, т.4 и т.5, пр.2, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. ал.1 от НК 

- П. П. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК;  

- С. Ж. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

21.04.2022 год.  - НОХД 3324/2021 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева с подсъдими: 

- С. А. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.253, ал.4, вр. ал.3, т.1, пр.2 и т.2, вр. ал.1, пр.1 

и пр.2, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- С. А. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.253, ал.4, вр. ал.3, т.1, пр.2 и т.2, вр. ал.1, пр.1 

и пр.2, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- Ч. А. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.253, ал.4, вр. ал.3, т.1, пр.2 и т.2, вр. ал.1, пр.1 

и пр.2, вр. чл.26, ал.1 от НК 
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18.03.2022 год. - НОХД 3455/2021 год., VІ състав, докладчик съдия Пламен Панайотов, с подсъдими: 

- В. Г. –  по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл. 301, ал.1 от НК 

- Н. С - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- Е. М. -по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; 

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

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

- Г. М. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

12.04.2022 год. - НОХД 3518/2021 год., ХVІІІ състав, докладчик съдия Мариета Райкова, с подсъдими: 

- А. Т. –  по чл.321, ал.3, алт.2, и алт.3, пр.7,.т.2, вр. ал.2 от НК 

- М. Д. - по чл.321, ал.3, алт.2, и алт.3, пр.7,.т.2, вр. ал.2 от НК 

- Н. К. - по чл.321, ал.3, алт.2, и алт.3, пр.7,.т.2, вр. ал.2 от НК 

- Н. Х. - по чл.321, ал.3, алт.2, и алт.3, пр.7,.т.2, вр. ал.2 от НК 

- С. М. - по чл.321, ал.3, алт.2, и алт.3, пр.7,.т.2, вр. ал.2 от НК 

- С. М. - по чл.321, ал.3, алт.2, и алт.3, пр.7,.т.2, вр. ал.2 от НК 

- С. Д. - по чл.321, ал.3, алт.2, и алт.3, пр.7,.т.2, вр. ал.2 от НК 

 

27.04.2022 год. - НОХД 3580/2021 год., ХХ състав, докладчик съдия Красимир Комсалов, с подсъдими: 

- Н. Х.  –  по чл.321, ал.6 от НК. 

- Ц. К.  –  по чл.321, ал.6 от НК. 

- И. А.  –  по чл.321, ал.6 от НК. 
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04.04.2022 год. - НОХД 3604/2021 год., ХХІІ състав, докладчик съдия Цветан Колев, с подсъдими: 

- К. Р. –  по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.213А, ал.1 от НК 

- К. Р. –  по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.213А, ал.1 от НК 

- О. Р. –  по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК; по чл.213А, ал.2, т.1,  вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; 

чл.213а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.252, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.143, 

ал.1 от НК 

- Я. Р. –  по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.213А, ал.1 от НК 

- Я. Р. –  по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.213А, ал.1 от НК; по чл.252, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, 

пр.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.234, ал.1, пр.2 от НК 

 

21.03.2022 год.- НОХД 3613/2021 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев, с подсъдими: 

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

- Д. А. – почл.321, ал.3, т.2, пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от НК 

- Н. Д. - почл.321, ал.3, т.2, пр.2 и пр.4, вр. ал.2 от НК 

- П. В. - почл.321, ал.3, т.2, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.20, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.278, 

ал.6, пр.3, вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

19.04.2022 год. - НОХД 3641/2021 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова, с подсъдими: 

- Д. К. –  по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.308, ал.7, вр. ал.2 от НК; по чл.308, ал.3, т.2, вр. ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

- А. К. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.308, ал.7, вр. ал.2 от НК; по чл.308, ал.3, т.2, вр. ал.2, 

вр. ал.1 от НК 

- Г. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Т. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.308, ал.7, вр. ал.2 от НК; по чл.308, ал.7, вр. ал.2 от 
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НК; по чл.339, ал.1, пр.2 от НК 

- Р. И. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.308, ал.7, вр. ал.2 от НК 

08.03.2022 год. - НОХД 3642/2021 год., VІІІ състав, докладчик съдия Виржиния Петрова, с подсъдими: 

- А. В. –  по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Т. Т. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, пр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, т.4 от 

НК 

- Д. С - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, пр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, т.4 от 

НК 

- М. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.242, ал.2, пр.1, вр. чл.18, ал.1, т. от НК 

 

30.03.2022 год.  - НОХД 3660/2021 год., ХХ състав, докладчик съдия Красимир Комсалов, с 

подсъдими: 

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

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

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

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

 

23.03.2022 год. - НОХД 3691/2021 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева, с подсъдими: 

- К. Б. –  по чл.321, ал.2 от НК /ДВ бр.92/2002г. 

- Е. Й. –  по чл.321, ал.2 от НК /ДВ бр.92/2002г. 

 

09.03.2022 год. - НОХД 3698/2021 год., ХІХ състав, докладчик съдия Пенка Велинова, с подсъдими: 

- В. М. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.1, вр. ал.1 от НК 

- С. М. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, 
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пр.4; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.5 от НК 

- И. К. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2 и т.4, вр. 

ал.1, пр.4, вр. чл.29, ал.1, б. «а» и «б» НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2 и т.4, вр. ал.1, пр.4,вр. чл.29, ал.1, 

б.»а» и «б» от НК 

- П. Г. – по чл.21, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 

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

- П. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 

от НК 

- Д. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 

от НК 

07.03.2022 год. - 3831/2021 год., І състав, докладчик съдия Станимир Миров, с подсъдими: 

- Д. М. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; 

- Р. Р. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- А. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Ц. Р. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- С. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Л. П. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- В. Б. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- В. Н. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Ю. И. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Н. П. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 
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- С. Б. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Х. И. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, вр. чл.19а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК 

- Ц. Д. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, вр. чл.19а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК 

- Л. Ц. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК; по чл.159г. вр. вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; 

по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл. 159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК 

- А.С. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК; по чл.159г., вр. чл.159а, ал.2, т., вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по 

чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК; по чл.159г, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК 

28.04.2022 год.- НОХД 3844/2021 год., ІІІ състав, докладчик съдия Силвия Русева, с подсъдими: 

- - С. Г. – по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.316, вр. чл.309, ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК; по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4 от НК 

- С. Г. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.316, вр. чл.309, ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. ал.1 от НК; 

по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК 

- О. К. – по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК 

- Б. К. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- С. Е. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Б. П. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Р. С. – по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК 

- Б. М. – по чл.316, вр. чл.309, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК 

 

21.03.2022год.- НОХД 3846/2021 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова, с подсъдими: 

- П. А. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.282, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, 
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вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.282, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.282, ал.3, вр. 

ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.282, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, 

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

- К. К. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.282, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.282, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.282, ал.3, вр. 

ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.282, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, 

вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.282, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по 

чл.282, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.282, ал.3, вр. ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. 

чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.282, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

- С. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.282, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.282, ал.3, вр. ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, 

ал.1 от НК; по чл.282, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.282, 

ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.282, ал.3, вр. ал.2,  пр.1 и пр.2, 

вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.282, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. 

ал.1, чл.26, ал.1 от НК;  

- Т. Р. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.282, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, 

вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.282, ал.3, вр. ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, 

ал.1 от НК; по чл.282, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.282, 

ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.282, ал.3, вр. ал.2,  пр.1 и пр.2, 

вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.282, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. 

ал.1, чл.26, ал.1 от НК;  

25.03.2022 год. -  НОХД 3883/2021 год., ІV състав, докладчик съдия Вилислава Ангелова, с подсъдим: 

- Д. Ю. –  по чл.321, ал.6 от НК, по чл.243, ал.1, пр.1 от НК 

 

21.03.2022 год.- НОХД 3902/2021 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов, с подсъдими: 

- - Н. К. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.234, ал.1, пр.2 от НК 
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- П. Д. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.301, ал.1, пр.1 и пр.2, вр. чл.20, ал.2 от НК 

- Н. К. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.215, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Г. З. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; 

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

- С. К. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.215, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

01.04.2022 год.-  НОХД 4030/2021 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими: 

- - В. Т. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.4 от НК 

- А. К. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Г. А. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159а, ал.2, т.6, пр.2, вр. ал.1, пр.4 от НК; по чл.159а, 

ал.2, т. и т.6, пр.3, вр. ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- Р. И. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159а, ал.2, т.6, пр.2, вр. ал.1, пр.4 от НК; по чл.159а, 

ал.2, т.2, пр.2, вр. ал.1, пр.1 от НК 

- С. С. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- С. С. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.159б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.159а, ал.2, т.6, пр.1, вр. 

ал.1, пр.1 и пр.2 от НК; по чл.159а, ал.2, т.4 и т.6, пр.1, вр. ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК 

- Ю. И. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

05.04.2022 год.- - НОХД 4162/2021 год., Х състав, докладчик съдия Андон Миталов, с подсъдими: 

- Д. Р. - по чл.321, ал.3, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.253, ал.3, т.2, вр. ал.2, пр.2 и 5, вр. ал.1 от НК 

- И. И. - по чл.321, ал.3, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.253, ал.3, т.2, вр. ал.2, пр.2 и 5, вр. ал.1 от НК 

- Н. М. - по чл.321, ал.3, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.253, ал.3, т.2, вр. ал.1, пр.1 от НК 
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- С. И. - по чл.321, ал.3, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.253, ал.3, т.2, вр. ал.1, пр.1 от НК 

- Г. И. - по чл.321, ал.3, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.253, ал.3, т.2, вр. ал.2, пр.2 и 5, вр. ал.1 от НК; по 

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

- Д. М. - по чл.321, ал.3, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.253, ал.3, т.2, вр. ал.1, пр.1 от НК 

- М. И. - по чл.321, ал.3, пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.25, ал.3, т.2, вр. ал.1, пр.1 от НК; по чл.253, ал.2, пр.2 

и 5, вр. ал.1 от НК 

22.03.2022 год.- НОХД 4200/2021 год., ХVІІ състав, докладчик съдия Емил Желев, с подсъдими: 

- К. Б. - по чл.321, ал.1 от НК 

- В. В. – по чл.321, ал.2 от НК 

- П. П. – по чл.321, ал.2 от НК 

- Ю. Д. – по чл.321, ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.2, и т., вр. чл.26, ал.1 от НК 

 

25.03.2022 год.-  НОХД 9/2022 год., ХХ състав, докладчик съдия Красимир Комсалов, с подсъдими: 

- К. К. – по чл.321, ал.3, вр. ал.1 от НК; по чл.302, ал.1, т.1, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

- Р. Т. - по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от НК; по чл.302, ал.1, т.1, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от 

НК; по чл.302, ал.1, т.1, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК 

- Г. Н. - по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от НК; по чл.302, ал.1, т.1, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

- М. Д. - по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от НК; по чл.302, ал.1, т.1, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от 

НК 

- А. А. - по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от НК; по чл.302, ал.1, т.1, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от 

НК; по чл.302, ал.1, т.1, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК 
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- С. С. – по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от НК; по чл.302, ал.1, т.1, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК; по чл.294, 

ал.4, вр. ал.1 от НК; по чл.294, ал.4, вр. ал.1 от НК 

18.03.2022 год.-  НОХД 87/2022 год., ХХІІІ състав, докладчик съдия Христина Михайлова, с 

подсъдими: 

- Й. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.211, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по 

чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209,  ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- К. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по 

чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; 

по чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.211, вр. 

чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по 

чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209,  ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 

от НК; по чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от 

НК; по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209,  ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК; 

- И. А. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по 

чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.211, вр. чл.20, ал.1 от НК; по чл.211, вр. чл.209, 

ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209,  ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

- М. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- С. Ц. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 
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- Ф. Н. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.35а, 

ал.5, вр. ал.3, пр.2, т.1 от НК 

- Р. Р. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по 

чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; 

- Л. Л. - по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК; по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, 

вр. ал.1 от НК; 

10.05.2022 год. - НОХД 108/2022 год., ХХІІ състав, докладчик съдия Цветан Колев, с подсъдими: 

- Г. Х. – по чл.321, ал. 3, т.1, вр. ал. 1 от НК 

- И. И. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1, от НК; по чл.339, ал.1 от НК; по чл.354а, ал.1 от НК 

- А. К. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.3 от НК 

- Е. Я. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК 

- И. К. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, 

ал.2, вр. ал.1 от НК 

- М. И. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. 

чл.26, ал.1 от НК 

- М. Е. – по чл.321, ал.3, т.2, врал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. ал1 от НК 

- Н. А. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК 

 

23.03.2022 год.-  НОХД 118/2022 год., VІ състав, докладчик съдия Пламен Панайотов, с подсъдими: 

- Б. Г. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Б. Б. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.252, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 
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- А. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК 

- И. Г. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

 НОХД 221/2022 год., ХІV състав, докладчик съдия Иво Хинов, с овиняеми : 

- Д. Н. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Л. А. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- Е. Т. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

09.02.2022 год. – 

споразумение 

- Д. Н. – една година 

лишаване от свобода с три 

години изпитателен срок 

- Л. А. – една година и 

шест месеца лишаване от 

свобода с три години 

изпитателен срок 

- Е. Т. – една година и 

шест месеца лишаване от 

свобода с три години и 

шест месеца изпитателен 

срок 

29.03.2022 год. -  НОХД 222/2022 год., ХІІ състав, докладчик съдия Лилия Георгиева, с подсъдими: 

- С. Д. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК 

- И.Д. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.24, ал.3 от НК; по чл.246, ал.3 от НК; по чл.354а, ал.2, 

т.1 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ от НК 

- Е. И. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл.339, ал.1, пр.2 от 

НК;  

- Ф. И. - по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК 

- А. Т. – по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК 
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НОХД 263/2022 год., ХХІІ състав, докладчик съдия Цветан Колев, с обвиняем: 

- И. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.19а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК 

 

04.02.2022 год. – 

определение 

ОСТАВЯ БЕЗ 

УВАЖЕНИЕ 

предложението, направено 

от страните за 

прекратяване на 

наказателното 

производство при 

постигнато споразумение 

между тях. ПРЕКРАТЯВА 

НАКАЗАТЕЛНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО по 

н.о.х.д. № 263/2022 г. по 

описа на СпНС, 22 състав 

НОХД 292/2022 год., Х състав, докладчик съдия  Андон Миталов с подсъдими: 

- Н. И. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; 

- С.С. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1 и т.4, пр.2, вр. ал.1, 

пр.4 от НК; 

- Х. Я. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, пр.4 

от НК; по чл.339, ал.1 от НК 

-- М. В. - по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.354а, ал.2, изр.2, т.1, пр.2, вр. ал.1, 

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

 

 

11.02.2022 год. – 

споразумение 

- Н. И. – две години 

лишаване от свобода с 

четири години 

изпитателен срок 

- С. С. – три години 

лишаване от свобода с пет 

години изпитателен срок 

- Х. Я. – три години 

лишаване от свобода с пет 

години изпитателен срок 

- М. В. – две години 
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лишаване от свобода с 

четири години 

изпитателен срок 

……………………….. -  НОХД 340/2022 год., ХІ състав, докладчик съдия Биляна Вранчева, с 

подсъдими: 

- А. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- С. Б. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. 

ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК 

- Т. А. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

- А. М. – по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК 

 

07.03.2022 год. -  НОХД 381/2022 год., ХХ състав, докладчик съдия Красимир Комсалов, с подсъдим: 

- А. А. – по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК; по чл.242, ал.4, пр.1, вр. ал.2, пр.1, вр. чл.20, ал.4 от 

НК 

 

 

 

08.03.2022 г.          Изготвила списъка:     

              (Зл. Фъртункова) 


