ПРИСЪДА
№1
от 10.11.2014г. по ВНОХД №179/2014г.,
на III с-в АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД
В ИМЕТО НА НАРОДА
АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - III състав в публичното
заседание на десети ноември през две хиляди и четиринадесета година в следния състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА ВЪЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕНЕЛИН ИВАНОВ
ДАНИЕЛА ВРАЧЕВА
С участието на секретаря Д. Д. и в присъствието на прокурора А. разгледа
докладваното от съдия Врачева в. н. о. х. д. №179/2014г. и въз основа на закона и
данните по делото и на основание чл.336, ал. 1, т. 2 вр. чл.334, т.2 и т.3 от НПК
ПРИСЪДИ:
ОТМЕНЯ присъда от 18.07.2014г. по н.о.х.д.№1389/2013г. на Специализирания
наказателен съд 12-ти състав В ЧАСТТА, с която подсъдимият Е. А. Н., [ЕГН], [дата
на раждане]
в [населено място], българин, българско гражданство, с висше
образование, женен, неосъждан, собственик на [фирма], с постоянен и настоящ адрес в
[населено място],[жк], [жилищен адрес]е признат за ВИНОВЕН за извършено
престъпление по чл. 321 ал. 3 ,пр. 1, т. 1 вр. ал. 1, пр. 1 от НК, за това, че е образувал
ОПГ в периода от неустановена дата през есента на 2001 година до 28.02.2002 година.
ОТМЕНЯ присъда в частта, в която подс. Н. е признат за НЕВИНОВЕН по
обвиненията за извършено престъпление по чл. чл.214 ал.2 т.2 вр. ал.1 вр. чл.213а ал.3
т.2 вр. ал.2 т.1 от НК.
ОТМЕНЯ присъда в частта, в която подс. Н. е признат за НЕВИНОВЕН по
обвинението за в това, че: „В периода от 1.10.2002 г. до 28.02.2003г. на територията на
[населено място] е ръководил организирана престъпна група, с участници П. С. А., К. Г.
К. и Р. М. П., създадена с цел да върши престъпления по чл. 244, ал. 1 от НК и по чл.
354а, ал. 1 от НК на територията на Република Австрия - престъпление по чл. 321, ал. 3
,пр. 1, т. 1 вр. ал. 1, пр.2 от НК“.
и вместо това
ПОСТАНОВЯВА:
ПРИЗНАВА подсъдимият Е. А. Н., [ЕГН], [дата на раждане] в [населено място],
българин, българско гражданство, с висше образование, женен, неосъждан, собственик
на [фирма], с постоянен и настоящ адрес в [населено място],[жк], [жилищен адрес] ЗА
НЕВИНОВЕН за това, че през периода 01.10.2002 година до 28.02.2003 година е
образувал организирана престъпна група, с участници П. С. А., К. Г. К. и Р. М. П.,
създадена с цел да върши престъпления по чл. 244, ал. 1 от НК и по чл. 354а, ал. 1 от
НК на територията на Република Австрия - престъпление по чл. 321, ал. 3 ,пр. 1, т. 1 вр.
ал. 1, пр.2 от НК, поради което и на основание чл. 321, ал. 3 ,пр. 1, т. 1 вр. ал. 1, пр.2 от
НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия Е. А. Н.,[ЕГН], [дата на раждане] в [населено място],
българин, българско гражданство, с висше образование, женен, неосъждан, собственик
на [фирма], с постоянен и настоящ адрес в [населено място],[жк], [жилищен адрес] ЗА
ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:
На 22.03.2008г. в [населено място], на [улица]в близост до кръстовището с [улица], с
цел да набави за себе си имотна облага e принудил П. С. А. [ЕГН] чрез заплашване /че
ще го ликвидира/ да извърши нещо противно на волята му - на 24.03.2008г. да подпише
пълномощно в полза на Е. А. Н., нотариално заверено от нотариус Б. Н., нотариус № ....
при СГС, пълномощно с право на управление и разпореждане /продава, дарява, заменя,
ипотекира и други/ от негово име и за негова сметка със собствения му недвижим имот,
находящ се в [населено място], С. о., Р. „С.“, в жилищната сграда на [улица] /номер
девет/, а именно – апартамент №, находящ се във вход „..“ на ....надземен етаж, със
застроена площ от 96.50 /деветдесет и шест цяло и петдесет стотни/ квадратни метра ,
заедно с принадлежащото му избено помещение №.... с площ от 9.10 /девет цяло и
десет стотни/ квадратни метра, както и заедно с принадлежащите му 3.28% идеални
части от общите части на жилищната сграда и също толкова идеални части от общите
части от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена същата и
гараж № 12 /номер дванадесет/, находящ се на първи надземен етаж в жилищната
сграда, със застроена площ от 27.46 /двадесет и седем цяло и четиридесет и шест
стотни/ квадратни метра, заедно с 0.94% /нула цяло деветдесет и четири стотни
процента/ идеални части от общите части на жилищната сграда и също толкова идеални
части от право на строеж върху поземления имот, като договаря с когото намери за
добре и при цена и условия, каквито прецени за целесъобразни с оглед добра защита на
негови права и законни интереси и с това му е причинил имотна вреда в размер на 196
450 лв. /сто деветдесет и шест хиляди четиристотин и петдесет лева/ - стойността на
продадения на 07.04.2008г. на Б. Д. Й. горепосочен недвижим имот, като изнудването е
при условията на чл.213а ал.2 т.1 от НК – придружено със заплаха за убийство и при
условията на чл.213а ал.3 т.2 от НК – причинени са значителни имуществени вреди,
поради което и на основание чл.214 ал.2 т.2 вр. ал.1 вр. чл.213а ал.3 т.2 вр. ал.2 т.1 от
НК и чл.54 от НК го осъжда на наказание 7 /седем/ години лишаване от свобода, което
да се изтърпи при първоначален „строг“ режим в затвор, както и на наказание глоба в
размер на 6000 /шест хиляди/ лева.
ПРИЗНАВА подсъдимият Е. А. Н., [ЕГН], [дата на раждане] в [населено място],
българин, българско гражданство, с висше образование, женен, неосъждан, собственик
на [фирма], с постоянен и настоящ адрес в [населено място],[жк], [жилищен адрес] ЗА
ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ: през периода 01.10.2002 година до 28.02.2003 година е
ръководил организирана престъпна група, с участници П. С. А., К. Г. К. и Р. М. П.,
създадена с цел да върши престъпления по чл. 244, ал. 1 от НК и по чл. 354а, ал. 1 от
НК на територията на Република Австрия, поради което и на основание чл. 321, ал. 3
,пр. 1, т. 1 вр. ал. 1, пр.2 от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК го осъжда на 3 години лишаване
от свобода, като на основание чл. 66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така
наложеното наказание за изпитателен срок от 4 /четири / години.
На основание чл.59, ал.1, т.1 НК ПРИСПАДА времето, през което Е. А. Н. е бил с мярка
за неотклонение „задържане под стража“ по настоящото дело, считано от 20.03.2012г.
до 28.08.2012г. включително.
На основание чл. 23 от НК групира наказанията наложени с настоящата присъда, като
ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание, най- тежкото от тях , а именно 7 /седем/ години
лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при първоначален „строг“ режим в
затвор.

На основание чл.23, ал.3 от НК към така определеното общо наказание, а именно 7
/седем/ години лишаване от свобода, ПРИСЪЕДИНЯВА наказанието глоба в размер на
6000 /шест хиляди/ лева.
ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата и част.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира в 15 - дневен срок от днес пред ВКС на
РБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.

