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София,18.06.2015 год.
В

ИМЕТО НА НАРОДА

Апелативен Специализиран Наказателен съд, четвърти въззивен състав, в
публично заседание на тридесети януари през две хиляди и петнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА РОСЕНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ КОЛЕВА
КРАСИМИРА РАЙЧЕВА
при участието на секретаря Р. Е. и прокурора Е. Г. разгледа докладваното от съдия
Райчева в.н.о.х.д №199/14 г. по описа на АСпНС и за да се произнесе взе предвид
следното:
Производството е по реда на глава ХХІ НПК.
Образувано е по въззивна жалба срещу присъда на СпНС 11 с-в, постановена по НОХД
№884/2013г по описа на същия съд, с която подсъдимия К. Д. И. е признат за виновен в
това, че през периода от началото на третата десетдневка на м.октомври 2008г. до
10.04.2010г. в [населено място], курортен комплекс „[име]“ и на пътя [населено място][населено място] ръководел със С. Д. И. и П. Г. П. организирана престъпна група с
участници Н. Х. Ш., М. Д. Й., К. М. Б., Г. С. В., И. И. Я. и други неустановени лица,
създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления по чл.155и чл.159а НК,
поради което и на основание чл.321 ал.3 пр.2 т.1 вр. ал.1 вр. чл.54 НК, му е наложено
наказание лишаване от свобода за срок от 5 години, което да бъде изтърпяно в затвор или
затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим, като е оправдан
по обвинението за това да е образувал горната организирана престъпна група, както и в
същата да са участвали Х. Г. Н. и С. З. С..
На осн. чл. 59, ал.2 вр. 1 НК е постановено от наказанието „Лишаване от свобода“ да бъде
приспаднато времето, през което подсъдимия К. И. е търпял мярка за неотклонение
„задържане под стража“ считано от 11.04.2010г. до 22.03.2011г., както и времето, през
което подсъдимият е изтърпявал мярка за неотклонение домашен арест считано от
23.03.2011г. до 09.09.2011г. На подсъдимият са възложени направените по делото
разноски в размер 1046 лв. На осн. чл. 53, ал. 2, б. „а“ НК са отнети в полза на държавата
множество движими вещи: мобилен телефон Нокиа № [номер], Сим карта Би кънект №
[номер], Мобилен телефон Нокиа № [номер], Сим карта Фрог №[номер], Мобилен телефон
Нокиа № [номер], Сим карта Фрог № [номер], Нож с надпис „К.“, Мобилен телефон
Нокиа № [номер], Сим карта Виваком № [номер], Мобилен телефон Нокиа № [номер],
Сим карта Фрог № [номер], Мобилен телефон Нокиа № [номер], Сим карта Бконект №
[номер], Мобилен телефон Нокиа № [номер], Мобилен телефон Сименс А 50 № [номер],
Сим карта Вивател № [номер], Сим карта М тел № [номер], Мобилен телефон Самсунг №
[номер], Мобилен телефон Нокиа [номер], Сим карта М тел № [номер], Мобилен телефон
Нокиа 1208 № [номер], Мобилен телефон Нокиа, иззет от л.а. БМВ [номер]. Постановено е
да бъдат унищожени веществените доказателства - метален прът с дължина около 1 м.,
метална тръба с дължина около 65 см., увита с черно тиксо, метална тръба с дължина

около 98 см., метален бокс с 4 дупки, карта памет с надпис микро, тефтерче с изписани
листи, останалите веществените доказателства - фактура № [номер]/11.02.2009г., фактура
№ [номер]/24.02.2009г листче с изписани цифри, бяло листче с изписани имена и цифри,
бял лист с надпис [номер] съдът е постановил да останат по делото. На основание
чл.189,ал.3 НПК в тежест на подсъдимия са възложени разноски в размер на 1 046 лв.
Срещу присъдата е постъпила въззивна жалба и допълнение към нея от защитника на
подс.И., в която се атакува същата като незаконосъобразна и неправилна, постановена в
нарушение на материалния закон, поради необективна преценка на доказателствата,
довело до незаконосъобразно осъждане на подсъдимия. Навеждат се доводи за
несъставомерност на деянието по чл.321 НК, с твърдения, че липсват доказателства
подсъдимият да е ръководил престъпно сдружение по смисъла на чл.93 т.20 НК. Сочи се
също, че неправилно е кредитирано заключението на съдебно-психиатричната експертиза
относно годността на свидетелските показания на св.К. П., които се оспорват.Твърди се, че
осъдителната присъда е постановена изключително въз основа на свидетелски показания,
прочетени по реда на чл.281 ал.4 НПК, с което са нарушени забраната на чл.281 ал.8 НПК
и правото на защита на подсъдимия, както и неправилно са кредитирани обяснения на
обвиняеми, чиито показания са приобщени при допуснати процесуални нарушения
съгласно чл.281 ал.1 НПК с прочитането им. Изразява се становище, че събраните
доказателства по делото не са безспорни, категорични и достатъчни, за да докажат
повдигнатото обвинение спрямо подсъдимия по несъмнен начин.
Изтъкват се и доводи за явна несправедливост на наложеното наказание, което не е
съобразено с целите на чл. 36 НК и със смекчаващите отговорността обстоятелства–добри
характеристични данни, социална ангажираност, добро процесуално поведение на
подсъдимия, както и съдействие за разкриване на обективната истина. Предлага се на
въззивния съд при отчитане на доказателствата и посочените нарушения да отмени изцяло
присъдата и постанови нова, с която признае подсъдимия за невиновен по повдигнатото
обвинение.
В съдебно заседание прокурорът оспорва въззивната жалба, намира присъдата за
правилна, законосъобразна и мотивирана, а наложеното наказание за справеливо. Счита, че
е извършена правилна оценка на гласните доказателства, които са кредирани съобразно
тяхната правдивост и в съвкупност с останалите доказателства, очертаващи времето,
мястото, механизма и начина на извършване на деянието, както и несъмненото участие на
подсъдимия в него.
Подсъдимият редовно призован се явява лично и със защитника си. Моли съда да
постанови изцяло оправдателна присъда, тъй като не счита, че е организирал и ръководил
престъпна група, не е склонявал никого към проституция и не е извършвал трафик на хора.
Защитникът поддържа въззивната жалба по изложените в нея доводи и моли
присъдата да бъде отменена, като се постанови изцяло оправдателна присъда. Счита, че не
са събрани безспорни доказателства по обвинението, което намира за недоказано по
безспорен и несъмнен начин, а наложеното наказание явно несправедливо.
Съдът като съобрази становищата на страните, доказателствата по делото и провери
изцяло атакувания съдебен акт намери за установено следното:
Въззивната жалба е частично основателна, но не по изложените изцяло в нея доводи.
Въз основа на доказателства по делото, а именно: гласните доказателствени средства:
показанията на свидетелите пред съда: И. Я., М. Й., К. Б., Х. Н., С. С., К. К., Г. С., К. П., Д.
К., П. П., П. К., включително свидетелските показания на св.П.К., прочетени на основание
чл.281 ал.1 т.2 пр.2 НПК пред друг съдебен състав нохд 1491/2012г. и дадените в хода на

досъдебното производство, прочетените на основание чл.281 ал.1 т.2 НПК /т.2 л.22-26/, от
свидетелските показания, дадени в хода на досъдебното производство на св. К. К.,
прочетени на основание чл.281,ал.4, вр.ал.1,т.2 пр.2 НПК/ т.2 л.96-98/, от свидетелските
показания на св. Г. С., дадени в хода на досъдебното производство пред разследващ орган
и пред съдия, прочетени на основание чл.281,ал.4, вр. ал.1,т.2 пр.2 НПК,/т.2 л.30-34/ и
чл.281 ал.1 т.2 НПК /т.2 л.36-42/, свидетелските показания на св.Д. К., дадени в хода на
досъдебното производство, прочетени на основание чл.281,ал.4, вр. ал.1,т.1 от НПК,
свидетелските показания на св. К. П. дадени в хода на досъдебното производство пред
съдия, прочетени на основание чл.281,ал.1,т.2 от НПК, свидетелските показания на св.М.
Й.,дадени в хода на досъдебното производство пред съдия и пред друг съдебен състав нохд
1491/2012г., прочетени на основание чл.281,ал.,т.4НПК, свидетелските показания на св. М.
М. дадени в хода на досъдебното производство пред съдия, прочетени на основание чл.
281,ал.1, т.4 от НПК, обясненията на св. Х. Н., дадени в хода на досъдебното производство
в качеството му на обвиняем, прочетени на основание чл.281,ал.2, вр. ал.1 т. 2 НПК,
обясненията на св. М. Й., дадени в хода на досъдебното производство в качеството му на
обвиняем, прочетени на основание чл.281,ал.2, вр. ал.1,т.2 от НПК, както и в качеството
му на свидетел пред друг съдебен състав нохд 1491/2012г., прочетени на основание чл.281
ал.1 т.2 НПК, на свидетеля Г. В., дадени пред друг съдебен състав по НОХД 1491/2012г.
по описа на СпНС прочетени на основание чл. 281,ал.1, т.4 НПК, от проведената в съдебно
заседание очна ставка между свидетелите К. Б. и П. П., очна ставка между св.П. П. и П. К.,
съдебно-психиатрична експертиза на св.К. П., както и от писмените доказателства,
протоколи за обиск, претърсване и изземване, за огледи на местопроизшествието,
протокол за доброволно предаване, справки от ГДИН за изтърпени наказания лишаване от
свобода, свидетелство за съдимост на подсъдимия, събрани на предварителното
производство, прочетени на основание чл.283 от НПК и надлежно приобщени към
доказателствения материал, веществени доказателствани средства, получени в резултат на
използването на специални разузнавателни средства се установява следната фактическа
обстановка:
Подсъдимият К. И. и С. И., са братя-близнаци. Спрямо втория наказателното производство
е прекратено въз основа на влязъл в сила съдебен акт - споразумение за извършено
престъпление по чл. 321,ал.3, пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК по нохд 505/2011г. на ОС-[населено
място].
С прякора „Близнаците“ двамата братя били известни в района на [населено място] от
2001г.
Към 2005-2006г. подсъдимият К. И. и осъдения С. И. работили за В. Ж., като охранители
на сводници и проститутки в [населено място]. По същото време за В. Ж. като охранители
работили свидетелите К. К. с прякор „Д.“и К. П. - „Ч.“. Впоследствие по настояване на Ж.
св.К. К. започнал да разпространява наркотични вещества. Негов охранител бил св.М. Й..
Тъй като двамата братя-близнаци искали да печелят повече пари, те взели разрешение от
Ж. да се снабдяват от св.К. с наркотични вещества - кокаин, амфетамини и марихуана,
които да продават. Паралено с разпространението на наркотици те продължавали да
осъществяват охрана и контрол на сводниците и проститутките в града за В.Ж.. През
лятото на 2007г. подс.К.И. и осъд.С.И. станали пълноправни партньори на Ж. и деляли с
него печалбата от проституцията 50 на 50. За свой доверен човек двамата братя назначили
Н. Ш./с прякор „К.“/, който бил дясната им ръка и изпълнявал всякакви техни поръчки. От
своя страна довереното лице на В.Ж. бил св.П. П./ с прякор „Д.“/, който също
осъществявал контрол върху сводниците и проститутките в [населено място].

Спрямо Н. Ш. прокуратурата е отделила материали в друго наказателно производство,
спряно за издирването му.
Като охрана на подсъдимия и брат му през 2007г.работил също С. Ш., който в началото на
2008г. напуснал [населено място] и предложил на свой приятел св.Г. С./ известен с прякора
„К.“/да го замести.
В началото на 2008г. със съдействието на Н. Ш., при подсъдимия и брат му С.И.
започнали работа като охранители св.Г. С., К. Г., св.М. Й. и св.М. М., които обезпечавали
физическата неприкосновеност на братята-близнаци, за което получавали от тях месечно
възнаграждение в размер на 800-1000 лв, излащано всяка седмица на равни части.
В
средата на 2008г. били извършени множество трансформации в престъпната
групировка, в резултат на действия на полицията по задържане на лица, както и на двамата
братя, които претендирали за все по-голям процент от приходите, за което не постигали
съгласие с В.Ж.. На 13.05.2008г. полицията задържала св.К. К. за разпространение на
наркотични вещества и започнала наказателно производство срещу него. Двамата братя
очаквали, че В.Ж. ще им предложи да заемат мястото му, но това не станало факт.
Отношенията между В.Ж. и братята-близнаци се влошили. От една страна те се
страхували, да не бъдат задържани и уличени в престъпление, за това, че работят за него, а
от друга имали амбиции да осъществяват пълен контрол върху сводниците и
проститутките, както и върху разпространението на наркотичните вещества в [населено
място] и региона.
Така се стигнало до вземане решение от подсъдимия и осъд.С. И. двамата да създадат
организация, като изградят своя структура от доверени лица и по този начин сами да
контролират и събират парите от сводниците на работещи проститутки, с които работели
до тогава,
както и дилърите на наркотици, като съдействат на полицията при
наказателното преследване срещу В.Ж..
За целта вече имали организирана охрана – Н. Ш., св.Г. С., св.К. П., св.М. Й., св.М. М., К.
Г. както и други неустановени лица, които ги придружавали навсякъде по преценка на
двамата братя, за да създават респект и страх. Посочените свидетели били с много добри
физически данни, повечето от тях бивши спортисти, борци и др. На Н. Ш. възложили
функцията главен охранител, като в повечето случаи разпорежданията на дваматя братяблизнаци били свеждани чрез него до останалите охранители.
Осъд.С.И. се срещнал със служители на МВР [населено място] и предложил помощта
си.Заявил, че ще свидетелства срещу В.Ж., а в последствие и срещу В. Д. и И. С., които
също били задържани от органите на реда.
По делото срещу горните лица С.И. поискал да бъде защитен свидетел, като по
отношение на него с постановление на Окръжна прокуратура [населено място] от
16.09.2008г. била осигурена физическа охрана от органите МВР/ л.177 т.10 д.п./ .
Тази полицейска охрана умело била използвана от двамата братя и изтъквана пред
охранителите, дилърите и сводниците, че полицията плътно стои зад тях и ако някой им
противоречи, ще бъде „натопен“, т.е. задържан и съден за престъпление.
Подс.К.И. и осъд.С.И. успели за привлекат на своя страна св.П. П., с когото били
дългогодишни приятели от времето, когато работили за В.Ж.. Те били наясно, че св.П. има
множество контакти със сводниците и се ползвал с респект сред тях. Убедили св.П. да се
присъедини към тяхната група, като му отредили място на координатор, а в последствие и
ръководител, като в израз на партньорство обещали да делят паричните такси събирани от
сводниците. Обещали му закрила включително и от органите на МВР по делото срещу В.
Д. и И. С., по което П. бил привлечен към наказателна отговорност за участие в

организирана престъпна група, ръководена от Д. и С. за периода до 12.09.2008г. Въпреки,
че след тази дата св.П. бил с мярка за неотклонение „Домашен арест“, той продължил да
упражнява контрол върху уличната проституция лично. Св.П. запазил контрола върху
сводниците на проститутки на автогарата [населено място], кв.А., по пътя [населено
място]-[населено място], стадион „С.“, по пътя за „Д.“, пред хотел „Ч.“ [населено място] и
К. [населено място] - св.Г. В., И. Я., К. Б.. Издигането на св.П. в йерархията, като
равнопоставен на двамата братя било обявено от тях на св.Г.С., св.К.П., св.М.Й., св.М.М.,
К.Г., които охранявали и него. С течение на времето, поради заемането на по-значимата
ръководна роля от св.П. в групата, прекият контрол върху сводниците бил поет от друг
участник – довереният на двамата братя Н. Ш.. С.П. участвал заедно с подсъдимия и брат
му във вземането на решения за действията на групата и получавал своя дял от уличната
проституция. По отношение на него наказателното производство е прекратено въз основа
на влязъл в сила съдебен акт - споразумение за извършено престъпление по чл. 321,ал.3,
пр.2, т.1, вр. ал.1 от НК по нохд №1770/2011 на ОС [населено място].
В резултат на среща между подсъдимия, осъд.С.И., св.П., Н. Ш. и св.П. К. последният
посредством закани за саморазправа бил принуден да работи за братята-близнаци като
дилър на наркотични вещества и да се зарежда от тях чрез Н.Ш.. На него двамата братя
освен като охранител възложили функция да зарежда дилърите с кокаин, предаван му от
тях, да осъществява контрол на наркоразпространителите и продажбите, както и да събира
паричните средства от тази дейност. Тъй като доставянато от С.И. и К.И. наркотично
вещество било с недобро качество, се създало напрежение и нежелание сред дилърите да
се снабдяват от тях с наркотични вещества. Намеренията на братята за овладяване,
контролиране, снабдяване и отчитане на паричните средства от разпространението на
наркотични вещества не се увенчали с относително стабилен резултат, за разлика от
овладяване, контрола и събиране на паричните такси от уличната и клубната проституция
в [населено място].
За целта след ареста на св.К.К. подсъдимият и брат му С. И. през лятото до есента на
2008г. осъществили множество срещи със сводници от района на [населено място],
курортен комплекс „[име]“ и пътя на [населено място]-[населено място], за да ги принудят
да се отчитат пряко на тях и работят за групата, като изтъквали, че „вече те са хората“,
които контролират дейността им.
Преломен момент от значение за израстването на подс.К.И. и осъд.С.И. като ръководители
на престъпната група бил ареста на В. Д., който предявявал претенции за конкурентна
дейност.
След неговия арест през месец септември 2008г. подсъдимият и осъд.С.И. започнали да
парадират пред сводници и дилъри, че именно те са „шефовете на мафията в града“ и че
контролират напълно проституцията и търговията с наркотици в [населено място].
На проведените срещи със сводниците обявявали, че именно тяхната организация, която
ръководят ще ги защитава от конкурентни структури, за което следвало да плащат
парични такси в определен размер за всяка една работеща проститутка през седмицата.
Уточнявали бройката на работещите проститутки за всеки един сводник. Указвали къде да
проституират момичетата и какви суми сводниците да плащат за тях. Поели ангажимент да
уведомяват сводниците, ако има някаква акция на полицията. На тези срещи двамата
братя демонстрирали силово присъствие чрез охранителите си, които били с видима и
внушителна физика, носещи боксове. Разговорите, водени предимно от осъд.С.И., били с
ултимативно заканителен и заплашителен тон. Той обявявал, че вече те с брат му са
силните на деня, с които всички трябва да се съобразяват, като при отказ да работят за тях

и да отчитат парични средства от проституцията - ще бъдат задържани и предадени на
полицията с тяхно съдействие. Непрекъснато С.И. парадирал, че полицията на [населено
място] стои зад него и зад брат му. Демонстрирали полицейската охрана, която ги
придружавала на разходките им в града и извън него, за да покажат на дилърите и
сводниците, сътрудничеството си с органите на МВР, като по този начин целели да ги
респектират и принудят да работят за групата.
Измежду множеството сводници, с които двамата братя близнаци се срещнали били
свидетелите Г. В. с прякор „Д.“, К. Б., И. Я. и други неустановени по делото такива: „Р.“ с
прякор „Т.“, „М.“ и „Н.“, за които работили проститутки от клубове в [населено място],
кв.А., КК“[име]“ и по пътя [населено място]-[населено място], преди [населено място].
В резултат на тези срещи за подсъдимия и брат му започнали да работят св.Г.В. и неговия
брат-св.И.Я., които возели работещите за тях проститутки пред хотел„Ч.“, „М.“ и „Н.“,
които имали три офиса с работещи проститутки в [населено място], св. К.Б., която
отговаряла за проституиращите травестити пред К. храм в [населено място], „Р.“ с прякор
„Т.“, който отговарял за работещите проститутки в к.к. „[име]“.
Подс.К.И. и осъд.с.И. провели разговор със сводниците „М.“ и „Н.“ /неустановени по
делото/, които държали по-голямата част от клубната проституция в [населено място]. Те
приели да работят за групата, ръководена от двамата братя срещу закрила. Уточнили
помежду си, че подсъдимият и С.И. ще получават месечно 3000 лв. парична такса за това.
Сумата била фиксирана и нейният размер не се влияел от годишен сезон. Уговорено било
предаването на паричната сума увита в салфетка да става чрез посредници, които не били
наясно с произхода на тези средства – работещи лица в компютърната зала „Д.“ находяща
се на [улица] в [населено място]. Тази сума била вземана от Н.Ш., който я предавал на
подсъдимия и осъд. С.И., които заедно със св.П. го изчаквали наблизо с лек автомобил.
Н.Ш. бил връзката между двамата братя и сводниците.Подс.К.И. и осъд. С.И. не били
непознати за работещите в тези игрални зали. Познавали собствениците – Ж. и св.К.,
които заради арогантното поведение на братята с персонала и нежелание да се
конфронтират с тях търпели поведението им и дори покривали направените от тях разходи
за хранителни продукти от бара на залите, включително за телефонни разговори от
кабинките на [улица] и [улица].
Подобна среща братята осъществили и с друг сводник – „Р.“ по прякор „Т.“ също
неустановен по делото. Уговорили го да се присъедини към тяхната група, за да получи
защита от конкуретни структури. Същият се съгласил да се присъедини срещу защита и
уговорили да плаща на двамата братя от 300 до 400 лв. на проститутка на седмица в
зависимост от сезона. Този сводник осъществявал контрол на част от проститутките,
работещи в курортен комплекс „[име]“. Парите, които давал, били взимани всяка седмица
от Н.Ш. и предавани на двамата братя.
Св.М.Й., св.М.М., св.П., Г., които охранявали подс. К.И. и осъд.С.И. при срещите им със
свидетелите К.Б., Г.В., И.Я. също знаели, че тези лица са сводници на проститутки.
Практика в работата на двамата братя-близнаци била след първоначаните уговорки с
конкретния сводник за сумата, която последният следвало да им дава на определен период
от време, те лично да не разговарят с него и да взимат парите, а това да извършва Н.Ш..
Така при срещите със св. Б. и св.В., подсъдимият и брат му С.И. предварително в колата
уточнявали какво да им предаде Н.Ш., който от своя страна се срещал с посочените
свидетели и ги информирал. Имало случаи на разговори между братята и сводниците за
уточняване мястото на предаване на парите/ в коя точно интернет зала и цвета на

салфетката, в която да са увити парите/, след което Н.Ш. бил изпращан от двамата братя,
за да ги вземе.
На св.Г.В. и св.И.Я. двамата братя и св.П. определили такса 170 лв. на проститутка през
зимния сезон и 250 лв. през летния сезон. За св.В. още от началото на 2008г. работили две
проститутки – М. М. и М. Д., които живеели при него. Всяка вечер св.В. ги транспортирал
със свой автомобил в зависимост от сезона – зимата пред хотел „Ч.“, а лятото в КК“[име]“.
Понякога същите били транспортирани от св.Х. Н., който работил като шофьор и охрана
при св.Я., а в последствие при св.К.Б.. За св.В. като шофьор и охрана работил св.С. С.. На
проведена среща през месец октомври 2008г. в района на К. в [населено място],
инициирана по настояване на С. И., в присъствието на подсъдимия, св.Я., св.Х.Н., св.К.П.
и други охраняващи братята-близнаци лица, била определена точната сума, която св.В.
следвало да плаща за проститутка - 220 лв. В противен случай осъд.С.И. се заканил, че ще
направи необходимото, за да вкара св.Г. В. в затвора.
За св.И.Я. работила Е. В., която живеела в дома му. Заедно с брат си - св.Г. В. и неговите
проститутки, св.Я. извеждал В. да проституира – зимата пред хотел „Ч.“, а лятото в КК
„[име]“. Всяко от проституиращите момичета отчитало парите на сводника си, а той на
подсъдимия, брат му и св.П., чрез Н.Ш., чрез някой от охранителите или чрез интернет
зали „Д.“.
Спрямо свидетелите Г.В. и И.Я. наказателното производство е прекратено въз основа на
влязъл в сила съдебен акт споразумение за извършено престъпление по чл. 321,ал.3, пр.2,
т.2, вр. ал.2 от НК по нохд 512/2011г. на ОС-[населено място] в това число и за
престъпление по чл.155 ал.1 НК, чл.159г пр.3 вр. чл.159а ал.2 т.6 вр.ал.1 пр.1 и пр.4
НК/спрямо Я./ и по чл.155 ал.1 НК, чл.159г пр.3 вр. чл.159а ал.2 т.6 вр.ал.1 пр.1 и пр.4 НК,
чл.155 ал.1 НК, чл.159г пр.3 вр. чл.159а ал.2 т.6 вр. ал.1 пр.1 и пр.4 НК/ спрямо В./ .
Понякога братята-близнаци разпореждали на някой от охранителите, работещи за тях, да
придружават Н.Ш. на срещите му със сводниците. Също по нареждане на двамата братя
св. М., св.Й., св.Г.С. самостоятелно били изпращани от двамата братя да взимат оставени
от сводниците за тях пари от интернет зали „Д.“ [населено място]. Подс. Кр.И. и
осъд.Св.И. им казвали къде и от кого да вземат парите, като изчаквали в лек автомобил.
Веднага след като вземели парите, отново по нареждане на братята св. М., св.Й., св.Г.С.
първо ги обръщал в евро в ченж бюро, след което им ги предавали. Също св.М. бил
изпращан няколко пъти да взима пликове с пари от адрес на [жилищен адрес] [населено
място], след което свидетелят ги предавал на осъдения С.И. и подс.К.И.. В процес на
работата свидетелите разбрали, че равнопоставен в йерархията на двамата братя е св. П.
П., тъй като тримата един на друг си предавали пари, събрани от сводниците.
Със св.Б. било уточнено, че тя трябвало да дава на „близнаците“ и св. П. не само процент
от хонорарите за платени сексуални услуги, извършвани от травеститите, а и процент от
кражбите, които същите травестити извършвали над клиентите си. Тя, подобно на
сводниците „М.“ и „Н.“, оставяла предназначените за братята-близнаци суми, увити в
салфетки в интернет залите „Д.“, като най-често била използвана залата, намираща се в
[населено място], [улица]. От тези зали парите били взимани най-често от Н.Ш. или някой
от охранителите, които ги предавали на братята-близнаци. Н.Ш. се обаждал на св. Б., за да
й съобщи кога и в коя зала да остави дължимите от нея пари. В резултат на това св. Б.
оставяла в посочената й интернет зала предназначените за братята-близнаци пари. Същите
следвало да бъдат завити в розова салфетка, за да се знае, че са именно от нея. По
първоначално определената от подсъдимия, брат му и св.П. тарифа, св. Б. плащала
седмично по 70 лв. за работещ травестит и по 100 лв. за работеща жена - проститутка през

зимния период и по 90 лв. за работещ травестит, по 120-140 лв. за работеща жена проститутка през летния период.За св.Б. работили значителен брой проституиращи лица от
мъжки и женски пол, като преобладаващата част били от мъжки пол – В. И., С. Г., Ж. Т.
Ж., Р. И. М., Т. С., Б. Д., Й. М. и др. Св.Б. се грижила за визуалния им вид, купувала им
презервативи, контролирала ги по телефона, указвала им кога да започнат и да
преустановят работа, следяла ги с помощта на охрана, назначена от братята-близнаци /
св.М. Й./ за начина по който работили с клиентите, събирала сумите които изработвали,
изисквала процент от откраднатото от проститутките.
Спрямо св.К.Б. наказателното производство е прекратено въз основа на влязъл в сила
съдебен акт - споразумение за извършено престъпление по чл. 321,ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от
НК по нохд 906/2011г. на ОС-[населено място], в това число и за престъпления по чл.155
ал.1 НК, чл.159г пр.3 вр. чл.159а ал.2 т.6 вр. ал.1 пр.1 и пр.4 НК, чл.159г пр.3 вр. чл.159а
ал.2 т.6вр. ал.1 пр.1 и пр.4 НК, чл.159г пр.3 вр. чл.159а ал.2 т.6 вр. ал.1 пр.1 и пр.4 НК,
чл.155 ал.1 НК, чл.159г пр.3вр. чл.159а ал.2 т.6 вр. ал.1 пр.1 и пр.4 НК, чл.159г пр.3 вр.
чл.159а ал.2 т.6вр. ал.1 пр.1 и пр.4 НК , чл.159г. пр.3 вр. чл.159а ал.2 т.6 вр. ал.1 пр.1 и пр.4
НК, чл.159г пр.3 вр. чл.159а ал.2 т.6 вр. ал.1 пр.1 и пр.4 НК, чл.155 ал.1вр. чл.2 ал.2 НК,
чл.155 ал.1вр. чл.2 ал.2 НК чл.155 ал.1 НК, чл.159г пр.3 вр. чл.159а ал.2 т.6 вр. ал.1 пр.1 и
пр.4 НК.
Понякога парите от св.Б. били взимани от други лица - св.М. Й., който я охранявал по
нареждане на двамата братя от есента на 2008г., и който от своя страна ги предавал на
Н.Ш. или директно на ръководителите, след обмяна в евро, съобразно указанията им.
След като Н.Ш. напуснал групата през м.юли 2009г. което било отчетено като факт от
ръководителите на 11.07.2009г., в проведени от тях телефонни разговори, парите от
сводническата дейност на св.К.Б., Г.В. и И.Я. взимали охранителите св.М., св.Й., чрез
интерен зали „Д.“,където сводниците ги оставяли увити в салфетки. От м.септември 2009г.
по нареждане на подсъдимия и брат му С. И. тези пари започнал да събира св. М. Й., който
им ги предавал.На среща в дома на св.П.П., на която присъствали подсъдимият и
осъд.С.И., на св.Б. било обяснено, че трябва да предава дължимите пари от работещите
травестити на св. М.Й., който от своя страна ще им ги предава. В края на всяка седмица
св.Й. идвал при св.Б. и взимал предварително подготвените от нея пари, които тя му
предавала под формата на здрависване. Няколко пъти св.П. К. преди да бъде задържан от
полицията също взимал пари от св.Б. и ги предавал на св.П..
За целта имало определени суми и определени дни, в който св.Й. събирал пари от
различните сводници. Така от свидетелите Г.В. и И. Я. св. Й. взимал от 500 до 700 лв. на
седмица, като от св. Я. взимал пари в сряда, или четвъртък. От св. Б. взимал парите в
събота, или неделя, като същата отчитала от 200 до 700-800 лв седмично. След събирането
на парите от сводниците, по нареждане на осъд.С. И., св.Й. ги обменял в чейндж бюра в
евро и едва тогава ги предавал на подсъдимия или на С. И. или на двамата едновременно.
В процес на работата си св. Й. многократно бил свидетел на срещи между двамата братяблизнаци и св. П. П.. Срещите били не само в дома на св. П., но и в заведения. Също
многократно св.Й. виждал как подсъдимият, С.И. и св.П. предавали пари един на друг.
Тримата заедно взимали решения във връзка с дейността на групата, след което основно
С.И. ги свеждал до участниците, като в разговор с тях им посочвал определената задача на
всеки един от тях.
Към средата на м.октомври 2008г. В. Ж. бил напълно отстранен от престъпната група, а
подс.К.И., С. И. и св. П.П. заели ръководството й. Те успели чрез изградената от тях
структура от доверени лица, специфични методи и средства, включващи дисциплина и

страх у сводниците да наложат пълен контрол върху проституцията в [населено място] –
клубна и улична. Комуникацията със сводниците и дилърите била осъществявана след
подчиняването им от Н. Ш., който бил неотлъчно до двамата братя. В част от този период
св. П.П. бил с мярка за неотклонение „Домашен арест“, но това не му пречело да
осъществява срещи с братята-близнаци и сводниците в дома си, или в заведения в града. За
да респектират управляваните от тях сводници, двамата братя обикаляли града с
охранителите си и демонстрирали присъствие пред сводници и проститутки, също и
близките си отношения с полицейски служители. Включително на няколко пъти дали
гласност на това, че по техни сигнали са арестувани някои от лицата, които не им се
подчинявали или занимаващи се с конкурентна престъпна дейност./ К.П., П.К., В.Д./. На
срещите с органите на МВР [населено място] присъствали и охранителите на двамата
братя, която показност целяла да респектира и тях. С цел конспиративност ръководителите
изисквали от членовете да говорят по мобилните телефони без конкретни факти и
обстоятелства, тъй като се опасявали разговорите им да не се подслушват.Често сменяли
картите на телефоните или притежавали и ползвали по няколко едновременно.
Разговорите били кратки с отчетливи разпореждания с точно и ясно фиксирани часове и
места за незабавни срещи, като често се случвало няколко души да говорят едновременно
от един и същ телефон. Разговорите се водили завоалирано и с недомлъвки. Използвани
били специфични кодови думи - проститутките били наричани „таксита“, дейността на
сводниците и проститутките била представяна като работа на магазин и други.
Разпорежданията, предварително съгласувани с подсъдимия и св.П., се осъществявали
основно от С.И.. Същите били давани на Н.Ш., който се разпореждал на охранителите и
сводниците какви действия да извършват. Не били редки случаите, в които
разпорежданията които се отдавали от С.И. ставали и чрез телефоните на Н.Ш., св.Й.,
св.Й..
За да проверяват коректността на отчетените им пари, двамата братя периодично минавали
и проверявали броя на работещите проститутки, или изпращали с тази задача други лица –
охранителите си Н.Ш., св.Г.С., св.М.Й., св.М.М., К.Г.. Няколко пъти на среща лично с
подсъдимия и брат му С.И., по нареждане на последните, свидетелите Й. и М. заедно с
други охранители обикаляли по улиците на к.к.“[име]“ и броели работещите проститутки
пред заведение „М.“, И. и др. Многократно се налагало по няколко пъти охранителите да
минават покрай проституиращите момичета и да ги преброяват, за да са сигурни в
цифрата.Те били инструктирани да броят по двойки, за да не се набиват на очи.
Охранителите присъствали на срещи между подс.К.И., С.И. и св.П.П., на които тримата
спорели, заради по-малко подадена бройка от св.П.. Бройките на работилите проститутки
на улицата била обявявана до 11.07.2009г. на Н.Ш., впоследствие на св.П.П., а от есента на
2009г. до 10.04.2010г. на св.Й.. Обявяваната бройка била от значение, тъй като въз основа
на нея се дължали и седмичните такси, които сводниците следвало да плащат на
ръководителите на групата. Със създадената организация по преброяването на работещите
проститутки се съпоставяла бройката, подадена от съответния сводник – св.Я., св.В., св.Б.
и другите неустановени такива. Често възниквали спорове между ръководителите на
групата и сводниците, относно разминаването в бройката, подадена за работещи
простититутки и констатираната при броенето им.
През м. февруари 2009 г. С. Й. напуснал работата си при св. Б. и се прибрал в родния си
[населено място]. Причина за това бил формирания у него страх да не би подсъдимият и
брат му да го „натопят“ за нещо пред полицията. Същият месец бил арестуван св.К. П.,
който отказал на С.И. да даде показания по делото срещу В. Д. и И. С. и се опитал да се

дистанцира от двамата братя. Св.Й. чувал непрекъснато, че „близнаците“ и по-скоро С.И.
има позиции в полицията и набеждава в извършване на различни престъпления хора, които
действително по-късно били задържани. Включително св.Б. споделила пред св. Й., че
„близнаците“ я карали да дава показания срещу арестувания св. К.П. /„Ч.“/.
Свидетелят Й. се върнал в [населено място] през месец септември 2009г. и отново
започнал работа при подсъдимия и брат му С. И. като шофьор и охрана, за което получавал
1000 лв. седмично. Възложени му били много повече функции, шофьор, охрана, проверка
на офиси с работещи проститутки, събиране седмично на дължимите суми от
контролираните от братята сводници - св.Б., св.В., св.Я.. Спрямо св.М.Й. наказателното
производство е прекратено въз основа на влязъл в сила съдебен акт - споразумение за
извършено престъпление по чл. 321,ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК по нохд 1015/2011г. на
ОС-[населено място]/.
Охранителите -св.Г.С.,св.М.Й.,св.М. М., К.Г., които при започване на работа мислели, че
става въпрос за легален бизнес с течение на времето разбрали, че двамата братя ръководят
група, която се занимава с контрол на проститутките в [населено място], като именно те
стояли на върха й. При това и двамата еднакво „командвали“ и управлявали членовете на
същата група, като подсъдимият се занимавал с проститутките и сводниците и стоял малко
на по-заден план от брат си, докато С.И. имал повече публични изяви предимно той
говорел на срещите със сводниците и имал повече отношения с полицията. Това била
тактика на братята, ако се случило нещо със С.И. по повод делата, по които
свидетелствал, подсъдимият да бъде запазен за създадената организация. Станало ясно
също на охранителите, че двамата братя се занимавали и с разпространение на наркотици,
предимно кокаин. Контакт с охранителите братята осъществявали чрез Н.Ш. или К.Г. а
след като те напуснали групата – директно с всеки един от тях. Поради естеството на
работата, която според охранителите „във всички случаи водела до затвор“, още в края на
2008г. започнало да расте недоволство, което обаче те се въздържали да обявят, поради
страха, че братята се ползват с доверие от правоохранителните структури, което
многократно се потвърждавало от случващите се събития. Задържан бил
св.К.П..Мнителнотта на подсъдимия и С.И. била много изострена. Охранителите били
заплашвани от тях с физическа саморазправа и задържане от полицията, ако не изпълняват
нарежданията им.
След дълъг период на размисъл, поради страх от възможностите на двамата братя и при
условията на висока степен на конспиративност Н.Ш., св.Г. С. и К. Г. решили заедно в
един и същи ден групово да напуснат работата и [населено място], което станало през
юли 2009г.
Последвали спешни мерки от страна на двамата братя за затягане на дисциплината, като
отношението към охранителите станало още по-агресивно и безкомпромисно. Взети били
мерки за възстановяване организацията в групата относно отчитането, контрола и
събирането на паричните такси на сводниците в града. Активна роля за това изиграл св.П..
Тримата ръководители убедили св.Б., В. и Я., както и останалите сводници да продължат
работят за групата.
След събитията през м.юли 2009г. били извършени промени относно начина на получаване
парите от сводничество и проституция. На св.Б. било указано да оставя парите в червена
салфетка. Парите били взимани от интернет залата от св.М. Й. и св.М.М., които не набрали
смелост да напуснат групата с останалите. Постъпили на работа и нови охранители около
5-6 човека - неустановени по делото. След 11.07.2009г. подсъдимият и брат му започнали
да контактуват директно с охранителите, а не както в предходния период чрез Н.Ш..

Директно отдавали заповеди за това какво и как следва да се върши във връзка с
дейността по контрола и отчетността на проституцията. Продължило броенето на
проститутки в КК „[име]“, с което се целяло респект у сводници и проституиращи.
Контрол бил осъществяван и спрямо охранителите, които били събирани непрекъснато,
безпричинно, отправяни били към тях заплахи, ултиматуми и обиди. След м. септември
2009г. нещата се поуспокоили, след като св.Й. се завърнал в [населено място] и заел
мястото на напусналия Н.Ш., като му били възложени същите функции.
Така сформираната престъпна група успяла да овладее, контролира и събира ежеседмично
паричните такси от уличната и клубната проституция в града до 10.04.2010г., когато
членовете и ръководителите й били задържани от органите на МВР.
При тази фактическа фактическа обстановка, която се доближава в голяма степен до
приетата от първоинстаницонния съд, въззивния съд намира, че от обективна и субективна
страна подсъдимият е осъществил състава на престъплението по чл.321 ал.3 пр.2 т.1 вр.
ал.1 НК, за това, че в периода от началото на третата десетдневка на м.октомври 2008г. до
10.04.2010г. в [населено място], курортен комплекс „[име]“ и на пътя [населено място][населено място]. ръководел със С. Д. И. и П. Г. П. организирана престъпна група с
участници Н. Х. Ш., М. Д. Й., К. М. Б., Г. С. В., И. И. Я. и други неустановени лица,
създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления по чл.155 и чл.159а НК.
Правилно, законосъобразно и мотивирано контролираният съд е приел, че в конкретния
случай се касае за реално функциониращо престъпно сдружение с всички белези на чл.93
т.20 НК, организирана престъпна група, която е била структурирана по определен начин,
действала е през продължителен период от време чрез съгласуване волите на три и повече
лица, преследващи користни цели, а именно набавяне на финансови средства от
сводничество и сексуална експлоатация на жени и мъже. В това престъпно сдружение
несъмнено изразена лидерска позиция имали С. И., св.П. П. и подс.К.И., които се
познавали много отдавна от криминалните среди и от време, през което работили на ниски
нива за други ръководители. Първоначално от лятото до есента на 2008г. двамата братяблизнаци успели да оглавят ръководената от В.Ж. група, за когото работели по линия на
наркотиците, като привлекли за съвместната си дейност св.П., който осъществявал контрол
върху сводниците в [населено място] и събирал от тях пари за В.Ж.. След като последният
бил отстранен, осъд.С.И., подс.К.И. и св.П.П. обединили усилията си те да ръководят
група, която да контролира и получава финансови постъпления от проституцията в града и
курорта „[име]“. Тримата внимателно подбрали първоначалните участници Н. Ш. и св.М.
Й., които познавали от преди и на които имали доверие като охранители и лица, чрез които
поставяли задачи и указания за изпълнение до останалите участници в групата.
Впоследствие като такива привлекли сводниците св.К. Б., св.Г. В., св.И. Я. и няколко
неустановени такива, за които работили множество проститутки , като им било разяснено,
че вече те са хората в града, на които ще се отчитат и за които ще работят по строго
определени от тях правила и условия. В края на м.септември 2008г. групата вече била
образувана, а към последните десет дни от м.октомври 2008г. реално функционирала.
Поради това правилно и законосъобразно СпНС е оправдал подсъдимия при липса на
доказателства да е образувал организираната престъпна група в периода началото третата
десетдневка на м.октомври 2008г. до 10.04.2010г.
За да постанови крайния си съдебен акт първоинстанционния съд правилно и обосновано
се е позовал на показанията на св.К.П., установяващи ролята на подс.К.И. в
организационното структуриране на групата и очертаване начина на действието й за
постигане на набелязаните цели. Този свидетел през значителна част от инкриминирания

период, а и преди него, е бил много близко до братята-близнаци, тъй като са му били
възложени охранителни функции, включително и на двамата, поради което впечатленията
му са преки и непосредствени. Свидетелят сочи за взетото решение от подсъдимия и брат
му през лятото на 2008г. да създадат своя организация, за да получават 100 процента от
заработеното от проститутките в [населено място], което преди това са делели с В. Ж..
Изтъква явно изразеното несъгласие на подс.К. И. да поделя събрания оборот от
сводниците с В. Д., който е предявявал претенции в тази насока. Св.П. подробно описва
периодът от няколко месеца - лятото до есента на 2008г., през който двамата братя
създават своя организация, като провеждат срещи със сводниците св.П.П., Г. В. „Д.“, К.Б.,
„М.“ и „Н.“, „Р. Т.“ и ги мотивират да работят за тях, чрез заплахи за саморазправа и
задържане от страна на полицията.Условието или да им плащат определените суми или в
противен случай ще бъдат арестувани е прието от сводниците да работят в полза на
групата. Ръководната роля на подсъдимия и брат му С.И. е обусловена не само от
наложения от тях контрол върху сводниците, които отчитали парите от проституцията, но
и от непрекъснатия контрол върху броя на проституиращите лица, който подлежал на
проверка, чрез преброяване. Св.П. сочи, че заедно с Н. Ш. са изпращани от братятаблизнаци да взимат пари от сводници, докато те са ги изчаквали наблизо в автомобил.
Несъмнено предаването на сумите било като на лица, които стоели начело на създадената
организация.Като място на оставяне на суми от страна на сводниците била определена и
интернет зала „Д.“ на [улица] в [населено място] /където сводниците „М.“ и „Н.“ оставяли
в края на всеки месец сумата 3000 лв. от три клуба в [населено място]/. Индивидуално
фиксирани суми отчитали и св.К.Б., Г.В., Р. „Т.“. Въззивния съд не може да постави под
съмнение показанията на св.П., приобщени на основание чл.281 ал.1 т.2 НПК, предвид на
това, че са дадени пред съдия от съответния съд, непосредствено след деянието, т.е.
ползват се с необходимата доказателствена достоверност. Първостепенния съд
основателно се е позовал и на съдебно-психиатричната експертиза на св.П., чието
заключение сочи, че същият след прекаран вирусен енцефалит през месец декември 2010г.
е развил психоорганичен синдром, в резултата на който са повлияни паметовите
възможности и след този момент не може да бъде пълноценен свидетел. Към момента на
даване на показанията обаче пред съдия от ВОС 01.04.2010г. същият е психично здрав, не
е бил в такова състояние, можел е правилно да възпроизвежда фактите и обстоятелствата
без да е налице съмнение в неговата свидетелска годност. т.е става въпрос за напълно
годни доказателства. Още повече, че същите не са изолирани, а се подкрепят от
показанията на св.Г.С.. Той също е охранител и шофьор на двамата братя-близнаци, стои
много близко до тях от началото на 2008г. до лятото на 2009г.В резултат на това му
станало ясно, че подсъдимия и брат му са „началници“ на Н.Ш., чрез който свидетелят е
получавал задачи от тях, включително да ги вози и придружава на множество срещи с
различни лица. От тях свидетелят установил, че много често двамата братя се срещали с
така наречения „К. Д.“/св.К.К./, който бил шеф на група за разпространение на наркотични
вещества. След арестуването на св.К. близнаците С. и К. поели ръковоството на групата и
започнали да се срещат със св.П. П., Г. „Д.“, „М.“ и „Н.“, които били сводници на
проститутки, като ги принудили чрез заплахи да работят за тях и да им дават регулярно
заработеното от проституцията. В противен случай същите щели да бъдат набедени в
извършване на престъпление пред полицията.Св.С. описва множество срещи на двамата
братя с посочените сводници, на които подсъдимият и брат му се държали като техни
началници. Сочи начина, по който последните наложили контрол върху сводниците, които
били принудени да работят за тях, както и изграждането от двамата братя на устойчиви

взаимоотношения със сводниците с оглед отчитане парите от проституцията, както и
непрекъснат контрол върху броя на проституиращите лица.Излага обстоятелства,
подкрепящи се от други доказателствата по делото относно създадена организация от
двамата братя, които определяли местата, на които да работят проституиращите, размера,
начина, времето и мястото на отчитаните от сводниците парични суми.Св.С. изтъква, че по
разпореждане на осъд. С.И. и подс.К.И. неколкократно в периода 2008г. до средата на
2009г. е взимал пари от интернет зала „Д.“ на [улица] в [населено място] и им ги
предавал.Наблюденията на този свидетел сочат, че св.П.П. от обикновен сводник е станал
равнопоставен партньор на двамата братя, като едновременно им е отчитал пари от
сводници, както и те на него.Освен показанията на този свидетел приобщени на основание
чл.281 ал.4 вр. ал.1 т.2 пр.2/т.2 л.30-34/, поради липсата на спомен с оглед изминалото
време въззивния съд намери за необходимо да приобщи на основание чл.281 ал.1 т.2 НПК
и показанията му от досъдебното производство, дадени пред съдия от ВОС/л.36-42
т.2/.Същите са години доказателства предвид на това, че не противоречат на дадените пред
органа на досъдебното производство, а същевременно са депозирани пред съдия, което е
гаранция за достоверност, която св.С. в съдебните заседания от 17.01.2014г. и 30.01.2015г.
потвърждава. Чрез тях се установява, че независимо от това, че посъдимия и брат му пряко
с проституция не се занимавали, са ръководили този процес чрез други лица, за което
именно са ги привлекли към престъпната група. Разпитан от въззивната инстанция на
30.01.2015г. съдът дава вяра на показанията му от досъдебното производство дадени пред
разследващ орган и пред съдия от ВОС от 10.04.2010г. , тъй като св.С. посочи, че от
дистанцията вече на времето не помни конкретни факти и обстоятелства, което е
житейски обяснимо с оглед изминалия пет годишен период. Показанията му са важни с
оглед данни за практическото управление на създадената организация, за която има преки
впечатления според които в нея „решенията за всичко, което правили братята-близнаци се
взимали от двамата, а те били непрекъснато заедно“. Сочи се от свидетеля, че независимо
от това, че С.И. е имал превес в публичините изяви, подс. К. И. също бил основен фактор
във всичко, което са правили, като е давал идеи кое как да се направи, както и
използването на брутални подходи в отношенията с хората.
Показанията на св.П. и С. правилно са кредитирани като достоверни, тъй като се
подкрепят от други доказателствени източници - показанията на св.П.К., депозирани пред
съдия в хода на досъдебното производство, приобщени от въззивната инстанциа на осн.
чл.281 ал.1 т.2 НПК, включително приобщени от СпНС по реда на чл. 281 ал.1 т.2 от
14.11.2012г. пред друг съдебен състав на СпНС нохд 1491/2012 г., относно срещите му с
подсъдимия, С.И. и св.П.П., показанията на св.К.К. приобщени по реда на чл.281 ал.4 вр.
ал.1 т.2 / т.2 л.96-98 пред орган на д.п./, досежно преките му впечатления за подсъдимия и
брат му С.И. като лица, контролиращи проститутките в [населено място] чрез св.П. П. и Н.
Ш., което положение е съществувало преди задържането му на 13.05.2008г. и останало
непроменено към 13.05.2009г., когато е излязъл от затвора за месец и половина,
показанията на св.М.Й. от досъдебното производство пред съдия л.67 т.2, включително
дадените пред друг съдебен състав от СпНС на 14.11.2012г. по нохд №1491/2012г.,
приобщени по реда на чл.281 ал.1 т.4 НПК във връзка с осъществяваната от него лична
охрана на двамата братя съвместно с полицаи, преброяването на проститутки,
демонстриране на присъствие на определени места в [населено място] и КК“[име]“ по
нареждане на С.И., предаване на салфетки и пликове с пари на св.С.И. в присъствието на
подсъдимия, взети от интернет зали“Д.“, показанията на св.М.М. л.54 т.2, приобщени по
реда на чл.281 ал.1 т.4 НПК, във връзка с осъществяваната от него лична охрана на

двамата братя, в някои случаи съвместно с полицаи, многократното преброяването на
проститутки и демонстриране на присъствие от охранителите, за което били изпращани от
осъд.С.И. и подс.К. И., предаване на салфетки и пликове с пари на св.С.И. в присъствието
на подсъдимия, взети от интернет зали“Д.“ и [жилищен адрес], [населено място], по техни
указания, обмяна на парите в евро, показанията на св.Д. К. приобщени на основание
чл.281ал.4 вр. ал.1т.1 НПК относно оставяните на персонала в интернет зали „Д.“
салфетки, предназначени за братята-близнаци С. и К. И., спрямо които управителите били
безсилни да предприемат някакви мерки и търпели техните действия, вклюително
арогантното им поведение.
Съдът дава вяра на показанията на свидетелите Г.С., К.П., П.К., М.Й., М.М., Д.К. пред
съдия в хода на досъдебното производство, а за св.Д.К. пред разследващ орган, тъй като
същите са депозирани в период много по-близък до инкриминирания, освен това са
логични, подредени,непротиворечащи едни на други, включително и на останалите
доказателства по делото. Съпоставяйки показанията на св.М.Й. пред друг съдебен състав и
дадените пред съдия в хода на досъдебното производство съдът отчита по същество
липсата на противоречие в изнесените факти и твърдения, като тези от досъдебното
производство са по-подробни предвид близостта им във времето до инкриминирания
период, за което сочат и свидетелите, които потвърждават показанията си. Що се отнася до
св.Й. и М. въпреки многократното им призоваване за разпит пред първостепенния и
въззивния съд същите не са открити, което обуслови позоваване на показанията им дадени
преди това пред съдия.
Въззивният съд прецени, че следва да изключи от доказателствената съвкупност
показанията на свидетелите К. Г. и С. Ш. т.2 л.73, 77, 85, дадени в хода на досъдебното
производство пред разследващ орган, приобщени неправилно от СпНС на основание чл.
281,ал.4, вр.ал.ал.3, вр.ал. 1,т. 4 НПК и на които той се е позовал в мотивите си, тъй като са
прочетени на недопустимо основание т.4, при положение, че разпоредбата на чл.281 ал.4
НПК е приложима единствено в случаите на т.1 и т.2 на чл.281 ал.1 НПК. В този смисъл
възражението на защитника на подсъдимия е основателно. Въззивната инстанция направи
необходимото да призове тези свидетели, но след продължително издирване на всички
известни адреси и постъпили данни, че са напуснали страната и пребивават в чужбина на
неустановени такива, ги заличи с оглед приключване на производството в разумни
срокове.
Правилно съдът е изключил от доказателствената съвкупност обяснения на Г. В.,
прочетени на основание чл.281 ал. 1,т.4 НПК тъй като са дадени в качеството му на
обвиняем по делото т.1 л.123, и посоченото основание за приобщаването им е
недопустимо. Следва да се кредитират обаче показанията му дадени по нохд №1491/2012г.
на СпНС от 14.11.2012г., като свидетел, прочетени на основание чл.281 ал.1 т.4 НПК, в
които същият съзнателно, логично и последователно е изложил факти за периода месец
август 2008г. до месец април 2010г., според които се е занимавал със сводническа дейност
и получавал доходи от проституция, а след среща в района на К. в [населено място] през
м.октомври 2008г., инициирана по настояване на осъд.С. И., е бил принуден да плаща
процент от тази дейност на него, в противен случай последният „щял да го вкара в
затвора“. На срещата, на която С. И. е определил точната сума 220 лв. на проститутка,
която св.Г.В. е следвало да плаща, според показанията на този свидетел, е присъствал и
подс.К.И.. Независимо от твърдението, че подсъдимият не е разговарял с него и е стоял
встрани, не могат да не бъдат кредитирани показанията на св.В. досежно горните факти и
обстоятелства, от които съдът извежда основните си изводи за участието на подсъдимия в

деянието, за което му е повдигнато обвинение и е предаден на съд. Тези показания
съответстват на показанията на св.Б., Я., св.Х.Н., св.С., поради което съдът ги кредитира.
Основателни са възраженията на защитника на подсъдимия, за неправилно приобщаване и
кредитиране от съда на обясненията на св.К.Б. , св.И.Я., св.Х.Н., дадени в качеството им на
обвиняеми и приобщени на основание чл.281 ал.2 вр. ал.1 т.1 НПК. Независимо от това, че
спрямо тях наказателното производство е приключило с влязло в сила споразумение и е
налице формално препращане на разпоредбата на чл.281 ал.2 към чл.118 ал.1 т.1 и
хипотезите на ал.1 чл.281 НПК, не във всички посочени случаи е допустим прочитът на
обяснения на обвиняем. Изхождайки от статута на различните процесуални фигури
обвиняем и свидетел и задълженията им по излагане истинността на обстоятелствата
следва да се има предвид, че с оглед призумцията за невиновност обвиняемият не е длъжен
да говори истината за разлика от свидетеля, носещ наказателна отговорност по чл.290 НК.
Поради това неправилно съдът е прочел обясненията на обвиняемите Б., Я. и Н. и е
констатирал противоречия между тях и показанията им вече в качеството на свидетели
при условията на чл.118 ал.1 т.1 НПК. С констатирането на противоречия на основание
чл.281 ал.2 вр. ал.1 т.1 НПК в показанията на тези свидетели и обясненията им дадени в
качеството на обвиняеми по делото, както и приобщаване на обясненията им от
досъдебното производтво на посоченото основание към кредитираната доказателствената
съвкупност първоинстанционният съд е допуснал процесуално нарушение. То обаче
може да бъде отстранено с изключването на тези доказателства и по-конкретно
обясненията на Б. и Я./л.151-153 от д.п., съответно Я. л.137-138 т.1 д.п./ от
доказателствената маса, без обясненията на Х., които са приобщени и на друго основание
т.2 чл.281 НПК, поради липса на спомен, в случая правилно.
Въззивната инстанция обсъди показанията на св.Б. дадени на 19.11.2013г. и допълнителни
такива на 17.01.2014г. пред състав на СпНС, в които същата не отрича, че е отговаряла за
работата на травеститите около К. храм [населено място], като в процеса на тази работа е
познавала св.Г.В., М.Й., Н. Ш., П.П., С.И. и подс.К.И.. Свидетелката била поканена на
среща в дома на св.П., когато същият е бил под „домашен арест“, където се засекли с
осъд.С.И. и брат му К.И..Без да детайлизира целта на срещата св.Б. изтъква, че контролът
върху нейната дейност фактически се упражнявал от Н.Ш., а след него от М.Й., които
идвали в понеделник - началото на седмицата, преброявали бройката на травеститите и в
края на седмицата прибирали определената й дължима сума, предназначена за
„близнаците“, като често парите били оставяни в салфетка в гондола близост до к., с
уведомяване барманките, че са за Н.Ш. и М. Й.. Св.Б. сочи, че е имала множество срещи с
осъд.С.И. и св.П.П. във връзка с посочената от нея дейност, в която обаче подсъдимият
активно не участвал, в някои случаи присъствал, но стоял настрани. Показанията на
свидетелката досежно подсъдимия съдът отчита като противоречиви, тъй като от една
страна твърди, че прави разлика между него и брат му, с оглед факта, че вторият говорил
по-бързо и се представял като С., а от друга сочи, че тъй като са братя-близнаци, не ги
познавала в достатъчна степен, за да направи разлика между двамата. Настоящият състав
намира, че следва да кредитира тези показания на св.Б. пред първостепенния съд,
описващи създадената организация за контрол и отчет на парите от проституция, като
единствено в частта досежно ролята на подсъдимия в групата следва да отбележи че
същите противоречат на множество други доказателствени източници - показанията на
св.М.Й., Г.В., Х.Н.., П.К.. В същия контекст следва да се обсъдят и кредитират показанията
на св.Я. дадени на 19.11.2013г. в които посочва, че е имал множество срещи с подсъдимия
и брат му С.И. по повод предаването на седмичния рекет за проститутката, която работела

за него. Таксата била твърдо определена 180-200 лв. на седмица и предавана от него на
св.М.Й., на осъд.С.И., като в няколко случая това ставало в присъствието на подсъдимия.
Според наложената съдебна практика допустим е прочит при условията на чл.118 ал.1 т.1
вр. чл.281 ал.2 вр. ал. 1 т.2 при липсата на спомен у свидетел, поддържащ казаното порано, в конкретния случай, както правилно е процедирано с прочитане обясненията на
М.Й., Х.Н.. Същите са заявили, че не си спомнят факти и обстоятелства, като след прочит
са заявили пред СпНС, че поддържат изцяло твърденията си. В този смисъл съдът се
позова на Р№ 358/28.10.2014г. по н.д.№1065/2014г. на ВКС 2 н.о, Р№403/16.11.2009г. по
н.д.№404/2009г. на ВКС 2 н.о, Р№203/17.04.1997г. по н.д №56/1997г на ВКС 2 н.о., за да
приеме, че обясненията на Й./л.109-114 т.1 д.п./ и Хр.Н./ л.183-185 т.1 д.п/ правилно са
приобщени към доказателствената съвкупност на това основание. Освен това обясненията
на Й. по същество не противоречат на показанията в качеството му на свидетел по нохд
№1491/2012г. от 14.11.2012г. И в двата случая Й. описва познанството си с двамата братя
С. и К. И. датиращо от по-ранен период, когато работил като охранител при св.К., както и
впоследствие във връзка с назначаването му от тях като охрана на св.К. Б., която отчитала
пари от проституция на „близнаците“, първоначално чрез Н.Ш., а впоследствие чрез него
до задържането му през м.април 2010г. Сочи конкретно сумите, които св.Б. предавала
седмично за травестит, и за жена-проститутка, съответно през зимен и летен сезон, които
след обмяна във валута са били предавани от него както на осъд.С. И., така и на подс. К.
И.. След бягствотото на Н.Ш., св.М.Й. твърди, че двамата братя-близнаци, контролирали
сводниците в [населено място] съвместно със св.П. му възложили много повече функции,
шофьор, охрана, проверка на офиси с работещи проститутки, събиране седмично на
дължимите суми от св.Б., св.В., св.Я.. Решенията във връзка с дейността били взимани
заедно от посъдимия, св.П. и осъд.С.И., като в повечето случаи били свеждани от
последния до участниците в групата, който определял конкретно кой какво да върши.
Поради това и съдът кредититира показанията на св.Й. пред СпНС от 14.11.2012г.,
приобщени на основание чл.281 ал.1 т.2 НПК, както и обясненията му като обвиняем на
основание чл.281 ал.2 вр. ал.1 т.2 НПК. Прочетените на основание чл.118 ал.1 т.1 вр.
чл.281 ал.2 вр. ал. 1 т.2 обяснения на Х.Н. съответстват на останалите гласни
доказателства по делото - показанията на св.Г.В., М.Й., св.К.Б., поради което съдът ги
кредитира изцяло.Още повече св.Н. е работил като шофьор и охрана при Г.В. и К.Б., нает
е лично от тях и има преки впечатления от тяхната дейност. Независимо от това, че не
сочи конкретно св.Я. с какво се е занимавал и защо седмично е предавал парични суми на
„близнаците“, свидетелят е категоричен, че това е станало след среща пред к. храм в
центъра на града в края на 2008г., на която присъствали двамата братя-близнаци,
придружавани от десетина физически здрави момчета, носещи боксове. За братята
свидетелят сочи, че били „босове, които контролирали проституцията в града“. Именно
след тази среща и разговор с единия от „близнаците“ св.Г.В. и брат му И.Я., били
притиснати и започнали да им предават седмично пари, което правила и св.Б., като за нея
вече свидетелят изтъква, че това са били от пари от проституция, тъй като същата била
отговорник на травеститите.
Твърденията на св.П., че действително е събирал пари от проституция работейки
съвместно със С.И. за В. З. Ж., но това е било до 16.09.2008г., когато бил задържан под
„домашен арест“ и че настоящото преповтаря именно този период, за който вече е осъден,
се опровергава от показанията на свидетелите П., К., К., С., Й., М., Й., Н., които са
категорични за периодите от време и трансформациите на престъпната групировка,
участващите в нея лица и ролятата на всеки един в нея. Обстоятелството сочещо от св.П.,

че не познава подс.К.И. и едва в затвора се запознал с него също се опровергава от
показанията на свидетелите П., К., К., С., Й., М., Й., Н., от очната ставка между П. и св.Б.,
очната ставка между П. и св.К., както и веществените доказателстви средства в резултат на
експлоатирани специални разузнавателни средства. Поради това съдът изцяло не
кредитира показанията на св.П..
В действителност първостепенният съд е заличил множество свидетели, с оглед
процесуална икономия, но и без тях се изясняват обстоятелствата от предмета на
доказване по делото, още повече, че по–голямата част от тези свидетели са измежду
проституиращи лица, които са се отчитали единствено на своите сводниции св.К.Б.,
св.Г.В., св.И.Я., като последните не отричат тези обстоятелства.
Въззивният съд обсъди и доказателствената стойност на приложените веществени
доказателствени средства, получени при използването на специални разузнавателни
средства, отчитайки процесуалната им годност, които следва да се имат предвид при
оценката на приобщената по делото доказателствена съвкупност, тъй като потвърждават
множество данни, изнесени от свидетелите по делото.Класифицираните материали
събрани в класифицирани томове от 1а до 39а представляват звукозаписи на проведени
телефонни разговори и видеозаснемане на участниците в групата. От тях се потвърждават
срещите съобразно показанията на М.Й. с подсъдимия и брат му С.И. / видно от том 1а, на
20.03.2010г., 27.03.2010г, 10.04.2010г./, видеозаснемане на св.Я., Б., В. с проституиращи
лица и разговори в тази насока, включително търсене на ръководителите на групата, за да
разрешават възникнали проблеми, един от които през м.март 2010г. във връзка с
недопускане от охраната на х-л.“Ч.“ [населено място] автомобилите на св.В. и св.Я. да
паркират пред казиното на хотела/ том 3а, 4а, 5а, 6а, 8а/. Показателни са разговорите
№105,114 том 6а, в които св.П. е сочен също като ръководител на групата, разговор №138,
144, 145 том 6а, очертаващ създадената организация в групата за известяване на
сводниците да прибират проституиращите лица при полицейски проверки и
разпоредителните действия в тази насока от страна на С.И., ползването на един и същ
телефон /този на св.Й./ от С.И., подс.К.И. и св.М.Й./ и провеждане на разговори от него,
досежно сводниците и проституращите лица, организацията на работа, броя на работещите
проститутки и отчитане на седмичните такси / т.7а разговори 1, 16, 35, 55, 69, 70 /,както и
том 8а разговори № 4, 15, 16, 17, 21, 43, 66, 75, 89, 91, 93, 95, 97. Ползване от страна на
подсъдимия телефона на Н.Ш. / том 16а разговори 80-81/. Други разговори с №38, 65, 103,
104 том 8а потвърждават твърденията на св. Н. за това, че е търсен от св.Й. във връзка с
дейността на св.Б.. Предприемането на действия от ръководителите на групата, в периода,
в който част от членовете я напускат се установява от множество разговори с номера от 17
до 101 в том 11а. Видно от Разговор №29а С.И. коментира, че напусналите групата „са
предали него и брат му“, а в №30 се представя като „единия еднакъв“ За ръководната роля
на подсъдимия, осъд.С.И. и св.П. могат да се направят изводи и от разговорите в периода
30.06.2009-30.08.2009г. том 13а видно от които се набелязват и предприемат конкретни
мерки с цел запазване единството на групата, за което подс.К.И. е наясно/разговор №33/.
Установени са и множество разговори между св.П., осъд.С.И. и подсъдимия с Н. Ш. по
въпроси свързани с контрола върху проституиращите лица и указания до сводниците том
14а, 15а, 16а, 17а, както и впоследствие разговори между Н.Ш., св.Й., св.Б. и св.Я. във
връзка с нарежданията на ръководителите на групата /също т.21а/. Контролираните
разговори напълно опровергават твърденията на св.П., че не е имал нищо общо с
въпросната група през инкриминирания период, като доказват факта, че е напускал дома
си и се е отклонявал от мярката за неотклонение „домашен арест“/ също т.25а видно от

видеозаснемане извън дома на св.П. същият е на среща с подсъдимия, осъд.С.И. и Н.Ш.,
том 26а – видеозаснемане в града на среща между подсъдимия, С.И., св.Г.С., св.П., том 30а
- разговори между св.П. и св.Б., след 11.07.2009г. във връзка с отчитане на паричните
суми, техният размер, мястото на оставянето им/интернет зала „Д.“ . От съществено
значение за изясняване на обстоятелствата са разговорите между С.И. и подс. К.И./ том
19а, №4, 9,17,24,34,35,83,96,111,122,124,125, 126, 129-136, 192-229, 234, 239/ във връзка с
отдаване на разпореждания до Н.Ш., контрола и отчетността на паричните средства и
конспирацията, която членовете на групата трябва да запазят, за определяне
възнаграждението на Н.Ш., уреждането на финансовите взаимоотношения със св.П., което
е коментирано между двамата братя-близнаци. Изнесеното от св.С. се потвърждава от
анализа на разговорите в том 23а в периода 15.05.2009- 01.06.2009г, а показанията на св.Й.
и М. – от видеозаписи том 32а, на която среща присъства и подсъдимия, разговори в том
35а, 36а относно указанията към св.Й. и св.М. от коя зала „Д.“ и [жилищен адрес]
[населено място], да вземат парите, след което да ги обърнат в евро в ченж бюро. От
разгорвор №39 том 35а става ясно, че подсъдимият и С.И. ползват един и същи телефон, а
от №26 в разговор между св.Й. и св.П. вторият указва на кой номер да го търси, което се
потвърждава и последващите разговори в том 36а №24-26 между св.П. и св.Й., а в том 37а
между св.Б. и св.В., св.П. се обсъжда като техен ръководител.
Доказателствата установяват, че тримата ръководители на групата се познават много
добре помежду си и са работили преди подобен род дейност. Взимали са решения
съвместно, след което осъд.С. И. ги е свеждал до знанието на останалите участници в
групата или лично или чрез Н.Ш., който също е бил тяхно много добро доверено лице.
Той е координирал действията на останалите участници в групата с оглед постигане на
набелязаните цели, като всички действия за реализирането й са били предварително
съгласувани с подсъдимия, осъд.С.И. и св.П.. В действителност С.И. е мотивирал св.Г.В.,
св.И.Я., св.К.Б. и други неустановени лица да работят за групата с конкретна функция –
пряк контрол върху проституиращите лица, отчетност на сумите от тази престъпна
дейност, но това е станало в присъствието и с одобрението на подсъдимия и св.П., след
взето от тримата предварително решение за това. Подсъдимият е давал нареждания да
бъдат преброявани проституриращи лица, в това число е получавал пари от проституция,
както и е одобрявал действията на своя брат-близнак във връзка с разпореждания и
указания за тази престъпна дейност. В този смисъл правилно е прието в мотивите на
контролирания съд, че за подстигането на користните цели на групата подс.К.И. наравно с
брат си С.И. и св.П. са ръководили организирана престъпна група, чрез съгласуване волите
и координиране действията на свидетелите Н.Ш., М.Й., Г.В., И.Я., К.Б., в организационен
план, а в структурно отношение определяне на лицата, ролите, задачите, начина на
действие на членовете на групата, включително създаване благоприятни условия за това.
Размерът на отчитаните суми, кога, къде и от кого да се отчитат, кой да вземе сумите,
мястото, където всеки един сводник да контролира проституиращите лица, какво ще бъде
възнаграждението на всеки един от участниците в групата, са били извършвани винаги
след изрични указания на осъд.С.И., съгласувано преди това с подс.К.И. и св.П. или в
тяхно присъствие. Фактът, че двамата братя-близнаци са били непрекъснато заедно на
срещите и в управляваните автомобили, за което сочат болшинството от свидетелите в
действителност води до извод, че и двамата съзнават и целенасочено осъществяват
ръководството групата, изграждат единна воля, която е изразявана от единия от двамата,
а в много случаи свеждана до изпълнителите чрез трето лице.

Поради това съдът не възприема като основателно възражението на защитата за
несъставомерност на обвинението по чл. 321,ал.3, пр.2,т.1, вр.ал.1 НК, както и
възражението, че същото не е доказано по безспорен и несъмнен начин.
Съгласно разпоредбата на чл. 93, т. 20 от НК, „организирана престъпна група“
представлява структурирано трайно сдружение на три или повече лица, с цел да вършат
съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание
„лишаване от свобода“ повече от три години, като сдружението се приема да е
структурирано и без наличие на формално разпределение на функциите между
участниците, продължителност на участието или развита структура.Основна
характеристика на „организираната престъпна група“ е наличието на количествения
критерий - брой участници в нея. Субектите на това престъпление трябва да са минимум
трима, като няма пречка броят им да е по-голям. Съгласно трайната практика на ВКС не е
необходимо всички участници в групата да се познават и да осъществяват пряк контакт
помежду си.Достатъчно е всеки един от тях да съзнава принадлежността си към
престъпното сдружение и да знае, че членовете й действат синхронизирано за постигане на
набелязаните цели. Решението за осъществяването на инкриминираната дейност трябва да
е било взето на базата на информиран избор, като не е необходимо лицето да е напълно
наясно със структурата и организационните връзки между членовете й.
По настоящото дело от доказателствата се установява, че групата е била с осем участника
Н. Ш., М. Й., К. Б., Г. В., И. Я., подсъдимият, С. И. и П. П., последните трима упражнявали
ръководна роля в нея. Първите пет участника се познавали лично с всеки един от
ръководителите й, включително и с подсъдимия К.И., имали са една или повече лични
срещи с ръководителите на групата, при които са били уговорени механизмите и начина на
работа с цел финансово облагодетелстване от сводничество и сексуална експлоатация на
лица. При срещите на подсъдимия и брат му с всеки от посочените членове М. Й., К. Б., Г.
В., И. Я. е уточнено, че всеки от тях следва да дава част от получената си печалба от
работещите проститутки и травестити, за които отговоря, на двамата братя и св.П..
Уточнени са конкретните размери съобразно броя работещи проститутки и травестити,
сезона и местоположението им, дните, в които тези пари се дължат и лицата, които ще ги
събират от името на ръководителите от всеки един от участниците. От кредитираната
доказателствена съвкупност се установява, че направената уговорка с всеки един от
членовете е спазвана стриктно през един продължителен период от време. В повечето
случаи някой от двамата братя / преобладаващо св. С. И./ , или пък техния приближен —
Н. Ш. е поддържал телефонен контакт с всеки от членовете, като им е съобщавал за деня,
часа, мястото и лицето, на което следва да предадат уговорените пари. В това се е състояла
координиращата роля в групата на неиния член - Н. Ш., на който са били поставяни
повечето от задачите. Установено е по делото, че дори когато подсъдимият не е давал
лично нареждания на някой от членовете, той неизменно е присъствал на съответния
разговор, в който неговия брат С. И. е издавал тези нареждания. Във всички случаи
получените от сводниците-членове на организираната престъпна група М. Й., К. Б., Г. В.,
И. Я. пари са достигали до подсъдимия и С.И., които си ги поделяли с третия ръководител
- П. П.. В други случаи предадените от сводниците на св.П. пари са разделяни от него с
подсъдимия и осъд.С.И.. По този начин членовете и ръководителите на престъпната група
са съзнавали принадлежността си към същата, като решение за това всеки един е взел
напълно съзнателно, след проведени срещи, на които са изтъкнати насоките и целите.
Решение за такова съгласие и съзнание за ръководство на въпросната група е имал и
подсъдимият, като в случая са налице всички съставомерни признаци на престъплението

по чл.321,ал.3,пр.2,т.1, вр.ал.1 НК, включително пряк умисъл за осъществяване на
деянието. Доказателствата сочат, че подсъдимият, осъд.С.И. и св.П.П. са имали като
замисъл план от цели и задачи, по които да действат членовете на групата, сведени до
знанието им чрез едно / в някои случаи от ръководителя Св.И./ или чрез няколко лица, на
които са имали по-голямо доверие, предвид на това, че в случая е осъзнавано от
ръководителите и членовете, че не се касае за легално сдружение, а за престъпна
огранизация, в която всеки от участниците в групата е изпълнявал строго определени
задължения, като се е стремял към конспиративност, поради което не би могло да се
очаква, че явно ще демонстрират връзка с останалите. Поради това и провежданите
телефонни разговори видно от класифицираните материали са били кратки, със
завоалирано съдържание. В болшинството от случаите по телефона само са уреждани
срещите, а самите разговори са провеждани конкретно на място. Нарежданията на
ръководителя до членовете на групата могат да бъдат свеждани и само от едно лице.
Установено по делото е, че в повечето случаи това е бил осъд.С.И., в други св.Н.Ш. или
св.М.Й..
Установено е също от доказателствата, че сдружението не е било инцидентно създадено,
налице е съгласие на ръководителите и участващите за извършване на повече от две
деяния.
Правилно съдът е приел, че от доказателствата по делото не се установява
подсъдимият да е образувал престъпната група и го е оправдал по обвинението в тази
част, тъй като доказателствата сочат, че групата е била образувана значително по-рано от
началния период на повдигнатото обвинение /третата деседневка на м.октомври 2008г./,
когато вече тя е съществувала и е била реално действаща, както сочат голямата част от
свидетелите. След поемане ръководството на групата от лятото до есента на 2008г. са били
осъществени посочените срещи със сводниците, сред които св.К.Б., св.Г. В., св.И.Я., в
резултат на което посочените свидетели били привлечени да работят за подсъдимия, С.И.
и св.П.. В мотивите си първоинстанционният съд е приел, че в конкретния случай става
въпрос за една и съща група, образувана под ръководството на В.Ж., който е бил отстранен
от нея, като подсъдимият и брат му привлекли нови участници, а според съдебната
практика смяната на някои от участниците в нея, включително и на ръководителите й, не
води до образуване на ново престъпно сдружение. Възивната инстанция обаче по този
пункт е на различно становище, тъй като според показанията на свидетелите, решението
на братята- близнаци е било да изградят своя група, като организация и структура, което
те реализират в периода от лятото до средата на м.октомври 2008г. Поради това дори и
да се приеме, че подсъдимият и брат му образуват на практика нова престъпна група, то
това е станало извън периода, за който подсъдимият е привлечен по обвинението и
предаден на съд.
Освен това не се доказва също и участието на св.Х. Н. и С. С., които са били наети
временно като шофьори от св.Г. В., св.И. Я. и св.К.Б. за кратки периоди от време и на
приятелски начала. Не се доказва по никакъв начин чрез гласни, писмени или други
доказателства св.Н. и св.С. чрез действията си да са изразили своето съгласие за
обвързаност в определени взаимоотношения с лицата от групата по повод
проституиращите жени и мъже и по този начин с поведението си да реализират формата
на изпълнителното деяние по чл.321 ал.2 НК, каквото е установено за останалите
участници в групата, поради което в тази част изводите на съда по чл.304 НПК са
правилни и законосъобразни. Наличието на данни в класифицираните материали, че
същите са били наясно с дейността на групата / том 5а разговор №50 между св.С. и св.В.

във връзка с осъществявана от първия охрана на проститутки, том 29а разговори между
св.Б. и св.Н. за отчитане работата на проститутките не са достатъчни с оглед забраната на
чл.177 ал.1 НПК, присъдата да да се обосновава единствено и само с данни от специални
разузнавателни средства.
Установена е трайност на връзките между участващите в групата, чиито усилия са
обединени в дейността по контрол на проституиращите лица и отчитане пари от тази
дейност – чести телефонни контакти между участниците, ежеседмични срещи между тях
за отчет на суми от проституция, разрешаване на проблеми относно места, на които
проституиращите осъществяват дейност, а сводниците ги изчакват с леки автомобили,
места, на които се предават сумите, които преди това са маскирани в салфетки. От друга
страна самото сдружение е трайно, с оглед факта на продължителното му функциониране
във времето.
Обстоятелството, че някои от членовете на групата не се познават помежду си е
ирелевантно за съставомерността на деянието по чл.321 НК, тъй като е достатъчно
участниците да съзнават, че наред с тях за постигане на общата престъпна цел действат и
други лица и именно тази цел се явява свързващо звено. Показанията на свидетелите, че не
са виждали подсъдимия лично да е свождал някого към проституция, нито да е извършвал
трафик на хора, /в какъвто смисъл са и обясненията на подсъдимия пред въззивнат
инстанция/ не следва да бъдат отнесени към предмета на доказване, за престъплението по
обвинението ръководство на група с користна цел. Достатъчни са в случая
доказателствата, че подсъдимият е участвал във формиране волята за извършване на този
вид престъпления, в изграждането на организацията с набелязан план, задачи и указания за
извършването им чрез намиране на лица, които се занимават с тези престъпления,
контролирал е тяхното изпълнение и постъплението на финансови средства от цялостната
престъпна дейност. Престъпленията по чл.321ал.1 и 2 НК са от категорията на
формалните, които се считат за довършени с осъществяване на изпълнителното деяние, без
да е необходимо настъпването на специфичен резултат. За съставомерността на деянието
по чл.321 ал.1 НК е достатъчно извършването дори само на част от действията, включени в
изпълнителното деяние, след като са извършени със съзнанието, че по този начин се
структурира и управлява цялата престъпна група и то с целта, за която е създадена – в
случая користна за набавяне на материални блага. Подсъдимият К.И. е съзнавал, че
ръководи престъпна група с цел извличане на облага от сводничество и проституция, тъй
като съвместно с осъдения С.И. и св.П. са взели решение за нейното структуриране с
набелязване на план, по който да действат, цели и задачи, които да преследват, присъствал
е на всички срещи, на които са привлечени останалите участници в групата и до които са
били сведени тези задачи за изпълнение, което е контролирал в много от случаите лично,
чрез даване нареждане за преброяване на проституиращи лица и получаване на парични
суми от престъпната дейност, както и чрез дуги лица/ С.И., Н.Ш., М.Й./. Користната цел на
деянието е налична, тъй като за извършеното подсъдимият и другите двама ръководители
са получавали съответно възнаграждение, което е обсъждано, включително по
контролираните телефонни комуникации, които са били интензивни.
В този смисъл не могат да се възприемат възраженията на защитата, за несъставомерност
на деянието, защото проституиращите се били съгласили с фактическото положение, в
което са изпаднали, тъй като за осъществяване състава на чл.159а НК и следващите от
раздел 9 съгласието на жертвите е ирелевантно. Освен това настоящият съдебен състав
следва да отчете, че в случая става въпрос за деяние по чл.321 ал.3 т.2 от НК, за което по
този текст законодателят е предвидил препращане към състави на определени текстове от

НК, измежду които не са посочени тези по чл.159а и чл.159г от НК а единствено, за
съставомерността на деянието е необходимо групата да е създадена с користна цел, в
каквато насока са налице достатъчно доказателства по обвинението на подс.К.И. .
Не се приемат възраженията относно оценката на показанията на свидетелите К.П. и К.К.,
които според защитника неправилно били поставени в основата на осъждането на
подсъдимия.
Относно достоверността на тези свидетелски показания съдът е изложил обстойно
съображения защо ги е кредитирал, поради тяхната обективност, конкретика,
последователност и категоричност. Съдът след като е обсъдил събраните доказателства
поотделно и в тяхната съвкупност е дал вяра на показанията на свидетелите П. и К., тъй
като същите са логични, последователни, подкрепят се от останалите доказателства по
делото, в това число гласни, писмени, веществени, веществени доказателствени средства
от експлоатирани специални разузнавателни средства. За да стигне до този извод съдът се
е позовал и анализирал всички останали доказателства с които кореспондират, поради
което ги е кредитирал, още повече, че фактите изложени от св.П. и К. са резултат от лични,
непосредствени впечатления и възприятия относно структурирането, механизма на
действие на организираната престъпна група, включването и специфичната роля на всеки
един от нейните членове. Относно достоверността на свидетелските показания съдът
основателно се е позовал и на съдебно-психиатричната експертиза на св.П., чието
заключение сочи, че към момента на депозирането им същият е бил психично здрав,
може да възпроизвежда правилно факти и обстоятелства от минали събития и обективната
действителност, без да е налице съмнение в неговата свидетелска годност.
С оглед одобрените споразумения на ВОС на основание чл.382 ал.7 вр. чл.24 ал.3НПК е
прекратено наказателното производство по отношение на М.Й., П.П., Г.В., И.Я., К.Б., Х.
Н., С.С., поради което съобразно чл.118 ал.1 т.1НПК не съществува забрана тези лица да
бъдат свидетели в настоящото производство, още повече, че за тях въпросното
производство е приключило, ясен е видът и размера на наказанието, което изтърпяват.
Неоснователни са възраженията, че осъдителната присъда се основава само на
показания, прочетени по реда на чл.281 ал.4 НПК, напротив обсъдено е в мотивите, че не
само върху такива, а и въз основа на множество други доказателства /показанията на
св.П., К., Й., М., Н., Й./ е произнесъл присъдата си и е приел обвинението за доказано по
безспорен и несъмнен начин.
Основателно е възражението за явна несправедливост на наложеното наказание на
подс.К.И. определено при условията на чл.54НК. Съдът е преценил престъпната дейност
на подсъдимия, обществената опасност на извършеното, ролята му в престъпното
сдружение, резултата, последиците, подбудите, мотивите, чистото съдебно минало.
Като смекчаващо вината обстоятелство съдът е обсъдил само чистото съдебно минало на
подсъдимия, като е пропуснал, младата му възраст, добрите характеристични данни,
сключен граждански брак, наличие на малолетно дете, добро процесуално поведение и
изминалото време от извършване на деянието е наложил наказание към минимума на
предвиденото в закона. Определеното наказание при превес на смекчаващи отговорността
обстоятелства при условията на чл.54 НК в размер на пет години лишаване от свобода е
явно несправедливо и в тази част въззивния съд намира жалбата на подс.И. за
основателна.
Тъй като в случая са налице многобройни смекчаващи обстоятелства и най-лекото,
предвидено в закона наказание се явява несъразмерно тежко, съдът определи наказанието
при условията на чл.55 ал.1 т.1 НК.

Въззивния съд намери, че следва да измени присъдата, като намали наказанието на
подс.И. от „пет години лишаване от свобода“ на „три години лишаване от свобода“, тъй
като са налице всички предвидени в закона основания за определяне на наказанието под
най-ниския предел.
Размерът от три години лишаване от свобода съдът счита за съобразен с обществената
опасност на деянието и дееца, смекчаващите обстоятелства, изтеклия период от
извършване на деянието, който ще има ефективен поправителен, превъзпитателен и
превантивен ефект върху подсъдимия с оглед постигане целите, предвидените в чл.36 НК.
Налице са и предпоставките за отлагане изпълнението на определеното от съда наказание,
тъй като то е в размер на три години лишаване от свобода, подсъдимият не е осъждан и
съдът намира, че целите на наказателната репресия могат успешно да бъдат постигнати,
без да е необходимо подсъдимият ефективно да изтърпява това наказание, а му бъде
определен подходящ изпитателен срок, в който да се поправи и превъзпита.
Ето защо въззивният съд измени присъдата, като на основание чл.66 ал.1 НК отложи
изпълнението на наказанието три години лишаване от свобода по отношение на
подсъдимия за срок от пет години, считано от влизане на присъдата в сила.
Съдът съобрази степента на обществената опасност на деянието и дееца, подбудите за
извършване му, както и смекчаващите вината обстоятелства, като стигна до извод, че
независимо от изтеклия период в който е извършена престъпната дейност, същата е била
продължителна, поради което прие, че единствено максималния пет годишен срок за
отлагане изпълнението на наказанието, би постигнал в пълен обем целите на специалната
и генералната превенция за подобен род общоопасни престъпления.
При извършване на цялостна проверка на постановената присъда, въззивният съд не
констатира съществени нарушения на процесуалните правила, налагащи нейната отмяна,
поради което в останалата част, тя следва да бъде потвърдена, в това число по отношение
веществените доказателства и разноските.
Водим от горното и на основание чл.337 ал.1 т.1 и т.3 вр.чл. 334 т.3 НПК Апелативен
специализиран наказателен съд, четвърти въззивен състав
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ИЗМЕНЯ Присъда от 22.07.2014 год. по н.о.х.д № 884/2013 год. на Специализиран
наказателен съд ХI състав, като: НАМАЛЯВА наложеното наказание на подсъдимия К. Д.
И. от „ пет години лишаване от свобода“ на „три години лишаване от свобода“.
На основание чл.66 ал.1 НК отлага изпълнението на така наложеното наказанието за срок
от пет години, считано от влизане на присъдата в сила.
Потвърждава присъдата в останалата й част.
Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от съобщаването пред
Върховен касационен съд на Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
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