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http://www.pmi-impact.com/
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Използвани съкращения 

 

АНД – административно-наказателни дела (преди изм. на ПАС от 2016 г. се употребява НАХД) 

АНО – административно наказващ орган 

АПК – Административно-процесуален кодекс 

АСНС – Апелативен специализиран наказателен съд 

АСП – Апелативен съд – Пловдив 

АСХ – Административен съд – Хасково 

АУАН – Акт за установяване на административно нарушение 

ВКС – Върховен касационен съд 

ВОХД – въззивно наказателно дело от общ характер 

ВСС – Висш съдебен съвет 

ЗАДС – Закон за акцизите и данъчните складове 

ЗАНН – Закон за административните нарушения и наказания 

ЗМ – Закон за митниците 

ЗСВ – Закон за съдебната власт 

МПС – моторно превозно средство 

НОХД – наказателно дело от общ характер 

НПК – Наказателно-процесуален кодекс 

ОПГ – организирана престъпна група 

ОСХ – Окръжен съд – Хасково 

РСС – Районен съд – Свиленград 

СНС – Специализирания наказателен съд  

ЦУБИПСА –  Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове 
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1. Увод 

Настоящото изследване има задачата да направи преглед на съдебната практика по 
дела, свързани с контрабандата и нелегалната търговия на тютюневи изделия в България. По 
своя характер този вид правонарушения са обект на детайлна регламентация в българското 
законодателство. На първо място, с оглед спецификата на тютюна и тютюневите изделия като 
стоки, те са източник на приходи за държавния бюджет и това е причина институциите да 
развият уредбата на статута им, така че всеки вид тютюневи изделия, достигнал до пазара, да 
бъде обложен с данък. Така въпросът за цената и следващите от това постъпления неминуемо 
мотивира допълнително потребителите и търговците да търсят и реализират тютюневи 
изделия при по-ниска цена, лишена от облози. По този начин правонарушението, без значение 
от мотивите си, става повод за търсена от държавата отговорност.  

Според българското законодателство контрабандата и нелегалната търговия се 
преследват по два начина:  

 като административно нарушение, налагано от администрацията,  

 като престъпление – с осъждане на лицето, извършващо контрабанда, от съд, 
налагане на наказание от съда и третирането на извършителя като осъждан от 
държавата2.  

За целите на настоящето изследване ще използваме широкото му разбиране като 
незаконен пренос или превозване на стоки през границите на дадена държава в нарушение на 
законите.Предвид различното третиране на контрабандата като нарушение и като 
престъпление, и последващите от това различни съдебни производства и реализирането на 
различна по степен отговорност, се отличават: 

 митническа контрабанда3 – действието, с което се пренасят или превозват стоки през 
държавната граница или направения опит за това без знанието и разрешението на 
митническите органи, 

 квалифицирана (престъпна) контрабанда4 е пренасянето през границата на страната на 
стоки без знанието и разрешението на митниците при определени в Наказателния 
кодекс условия. 

И тъй като контрабандата е неразривно свързана с последващата продажба на 
контрабандните стоки, предмет на изследване е и нелегалната търговия. От своя страна, 
нелегалната търговия също е позната като продажба на акцизни стоки в нарушение на 
данъчното законодателство с цел избягване облагането на търгуваните стоки. Но за целите на 
настоящото изследване, а и с цел яснота, следва да бъде направено важно уточнение. 
Нелегалната търговия, с оглед степента на обществена опасност, също се третира като 
административно нарушение и като престъпление. Нелегалната търговия като 
административно нарушение третира различно самите извършители като въвежда 
разграничителен критерий между физическите и юридическите лица и спрямо това определя 
вида на санкцията. Като нелегална търговия следва да се разбира не само продажбата на този 
вид стоки, но и самото им държане, предлагане и превоз – целта е ясна, максимално да бъде 
ограничено разположението на такъв тип стоки в разрез със закона и с потенциалното им 
търгуване.Затова установената фактическа власт върху стоки с търговско предназначение, 
неотговарящи на условията на ЗАДС, е сама по себе си наказуема като това епредвидено, за да 
се преустанови незаконна търговска дейност с акцизни стоки. 

                                                           
2Изследване на ИПИ относно правната рамка на контрабандата и нелегалната търговия на тютюневи 
изделия виж тук: https://ime.bg/var/images/Illicit_trade_tobacco_legal_analysis_IME_18.pdf 
3Виж чл. 233 от Закона за митниците. 
4Виж чл. 242 от Наказателния кодекс. 

https://ime.bg/var/images/Illicit_trade_tobacco_legal_analysis_IME_18.pdf
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 Административното нарушение нелегална търговия е държането, предлагането, 
продажбата, превоза или пренасянето на акцизни стоки без бандерол, когато такъв е 
задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или 
с бандерол с изтекъл срок на валидност5, 

 Престъплението нелегална търговия е действието по разпространяване или държане на 
акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон, в немаловажни случаи6. 

Подходът за преследване на контрабандата и нелегалната търговия може да бъде 
разглеждан от няколко гледни точки:  

 като средство за събиране на повече данъчни приходи,  

 като средство за ограничаване на ползването на тютюневи продукти с 
негарантирано съдържание до потребителите,  

 като средство за предотвратяване възможността приходите от контрабанда и 
нелегална търговия да бъдат използвани за финансиране на друг вид престъпност.  

Изследването на съдебната практика по делата за контрабанда и нелегална търговия 
дава информация в различни посоки, като предмет на анализ в настоящия текст са не толкова 
оценка на самите съдебни решения, а данните за характера и вида на правонарушението, 
профила на дееца, наложеното по вид наказание, предметът и средството на 
правонарушението, какво е взаимодействието между отговорните институции и води ли 
то до висока или специфична разкриваемост и превенция. 

В рамките на изминалата година, от прегледа на правната рамка (юни 2018 г.), 
съществено е изменението на Наказателния кодекс, с което се криминализира, освен 
държането и продажбата на акцизни стоки без бандерол, и самото производство. Така този 
законодателен пропуск, продължил 23 години бива поправен. Текстът на чл. 234 от НК с 
настоящия му предмет на регулиране е приет през 1996 г. Въпреки множеството изменения 
едва през 2019 г. пропускът да бъде криминализирано и производството без разрешително, и 
държането на съоръжения за производство на тютюневи изделия, бе поправен. Трудно 
измеримо е негативното влияние върху обществото на такъв тип продължителна законова 
празнота, но отрицателният ефект е безспорен7. 

 

2. Обхват на изследването. Методология 

За да бъде изчерпателно такъв тип проучване е разумно да се избере период от време, 
който дава възможност да се проследи развитието на казусите от първоначалното им 
регистриране през развитието им в съдебна фаза до влизането в сила на постановените актове. 
Същевременно, стабилизацията на съдебните актове сама по себе си изисква отдалеченост във 
времето. Затова във фокуса на изследването попада съдебна практика с първоинстанционно 
произнасяне от съдилищата в периода 2012 г. Шестгодишният времеви обхват позволява да се 
обхване значително близък период от време при сравнителна сигурност, че голяма част от 
делата са приключили с влязъл в сила съдебен акт. При самия преглед на съдебната практика 
този подход бе потвърден. В изследването попадат решения от 2013 г. и 2017 г., чието развитие 
или не е проследено на всички нива на инстанционния контрол или са невлезли в сила, поради 
това, че са ползвани за сравнителна база относно характера на правонарушенията и 
последващите от това действия на институциите. Периодът позволява да бъдат отчетени и 
редица промени в законодателството и тълкувателната практика. 

                                                           
5Виж чл. 123 от Закона за акцизите и данъчните складове. 
6Виж чл. 234 от Наказателния кодекс. 
7Виж статия на ИПИ по темата тук: https://ime.bg/bg/articles/institucionalnata-mashina-za-proizvodstvo-na-
kontrabanda-i-nelegalna-tyrgoviya/ 

https://ime.bg/bg/articles/institucionalnata-mashina-za-proizvodstvo-na-kontrabanda-i-nelegalna-tyrgoviya/
https://ime.bg/bg/articles/institucionalnata-mashina-za-proizvodstvo-na-kontrabanda-i-nelegalna-tyrgoviya/
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Задълбоченото събиране и проучване на съдебна практика би било по-целесъобразно, 
ако обхване райони с по-изразителен потенциал за извършването на контрабанда и нелегална 
търговия. Но всеобхватен преглед на съдебната практика е непосилно усилие предвид големия 
брой на делата, постижимо вероятно от аналитично звено на някой от върховните съдилища. 

Тъй като контрабандата и нелегалната търговия са правонарушения, присъщи най-вече 
на пограничните райони 8 , сме избрали пограничен район с голяма натовареност на 
преминаващите стоки. България граничи със страни, част от ЕС, и страни извън ЕС. 
Същевременно съдебното райониране поставя територията в 5 съдебни области, в рамките на 
които са и петте апелативни съдилища – София, В. Търново, Варна, Бургас и Пловдив. От така 
изброените в анализа е изследван съдебен район в района на Апелативен съд - Пловдив. За да 
се вгледаме на микро ниво е необходимо да слезем на ниво районен и окръжен съд. Сред 
окръжните съдилища в Пловдивския апелативен район Окръжен съд – Хасково е този, в чиято 
юрисдикция попадат пограничните районни съдилища. Най-значим, с оглед характера на 
контрабандата и нелегалната търговия, е Районен съд – Свиленград предвид факта, че в 
неговата юрисдикция попадат дела, с място на извършване и установяване на 
правонарушението по границата с Гърция (вътрешна за ЕС) и границата с Турция (външна за 
ЕС). Така в настоящото изследване е застъпена съдебната практика на РС – Свиленград и 
инстанционния контрол върху решенията на съда съответно от ОС – Хасково и 
Административен съд – Хасково, произнесени през 2012 г. и 2017 г.  

С оглед на промяната в подсъдността на особените случаи на контрабанда, а именно, 
когато квалифицираната контрабанда е извършвана от лице, което действа по поръчение или в 
изпълнение на решение на организирана престъпна група и подсъдността на този тип делата в 
Специализирания наказателен съд, съответно като втора инстанция Апелативния 
специализиран наказателен съд и трета Върховния касационен съд, изследвана е и практиката 
на тези съдилища.  

Причините за избор на Свиленград за обект на анализ са: 

 Граничен район, обуславящ интензивност на нелегалната търговия и контрабанда с 
тютюн и тютюневи изделия, 

 Външна за ЕС граница (следва да има по-засилен граничен и митнически контрол, а 
това налага повече проверки, следователно повече наказателни постановления и 
по-голяма активност на съда при обжалването им, повече образувани наказателни 
производства), 

 Резултатите от проучване на пазара чрез събиране и анализ на „празни кутии от 
цигари“ за 4-то тримесечие за 2018 г., проведено от „Инициатива срещу 
незаконната търговия“9, според които:  

- Свиленград е 1 от 6-те града, в които е направена фокус извадка (това 
означава, че данните са достатъчно представителни), 

- Освен 5-те града от основната извадка (Хасково: 12%, Плевен: 10.7%, 
Перник: 9.3%, Благоевград: 8%, Велико Търново: 7.3%), Свиленград (29%), от 
фокус извадката (включваща и Монтана, Кюстендил, Дупница, Сандански и 
Димитровград), Свиленград поддържа по-високи от средното за годината 
ниво на потребление на непредназначени за местния пазар цигари (тоест 
контрабандни). 

                                                           
8Веднъж преминали граница стоките могат да бъдат отново контрабандни, ако бъдат заловени без да са 
декларирани и във вътрешността на страната. 
9В нея участват Бритиш Американ Табако ЕООД, Булгартабак Холдинг АД, ДжапанТабако Интернешънъл 
България ЕООД, ИмпириълТабако България ЕООД и Филип Морис България ЕООД. 
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Важно уточнение за достъпа до информация, касаеща анализа 

Прегледът на съдебната практика е в пряка зависимост от  решението на Висшия 
съдебен съвет10и изменените разпоредби на чл. 64, ал. 1 от ЗСВ и чл. 416, ал. 2 и ал. 7 от НПК. 
Считано от 05.11.2017 г. с тях се отлага публикуването в интернет сайтовете на съдилищата и в 
Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове (ЦУБИПСА) на 
съдебни актове по наказателни дела - присъди, с които е наложено ефективно изтърпяване 
на наказания „лишаване от свобода“. Тези промени са резултат от желанието да се избегнат 
случаи на бягства (казусът с братя Галеви и др.). Това обаче води до нарушаване на принципа 
за публичност, а и за прозрачност на процеса. Неясните промени в ЗСВ, а и в НПК доведоха до 
приемане на решение от Пленума на ВСС11: „Да бъде поискано автентично тълкуване от 
законодателя относно приложението на чл. 416, ал. 2 и ал. 7 от НПК и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ 
(нормите, регламентиращи реда за публикуване на съдебни решения в интернет страниците на 
съдилищата), като бъде посочено: Подлежат ли на публикуване в интернет сайтовете на 
съдилищата и в ЦУБИПСА обжалваемите актове на съдилищата по наказателни дела, с които 
деецът е осъден да изтърпи наказание, от момента на постановяването им до изтичане на 
срока за подаване на жалби и протест, или до постъпването на такива?“.  

Макар че решението на Пленума на ВСС е изпратено до председателя на Народното 
събрание, реакция от парламента все още няма. Както е посочено в Доклада за прилагането на 
закона и дейността на съдилищата за 2018 г.12, целта на законодателните промени на практика 
не е постигната, но в същото време се стига до нарушаване на основни принципи на 
наказателния процес.  

Въпреки посоченото по-горе, архив на тези дела все пак е наличен на съответните 
интернет сайтовете (с изключение на този на СНС) за предходни години. В този смисъл 
прегледът за  предходни години зависи и от това доколко съдилищата са изпълнявали 
задължението си по чл. 64 от ЗСВ да публикуват постановените съдебни актове на интернет 
страниците си и доколко ЦУБИПСА функционира ефективно и предоставя достъп до всички 
съдебни актове.  

Настоящият преглед е извършен с презумпцията, че всички съдебни актове от 
предходни години са налични на страниците на съответните съдилища. Следва също да се 
отбележи, че по отношение на някои дела се наблюдава несъответствие между датата за 
влизане в сила на акта, посочена на съответната интернет страница на съда и тази, посочена в 
ЦУБИПСА.  

При търсене в системата на ЦУБИПСА на дела в Апелативния специализиран 
наказателен съд за 2012 г. и 2013 г. с ключови думи, които биха спомогнали за намирането на 
релевантна съдебна практика, такива не са открити, въпреки че в системата е отбелязано, че 
две от присъдите от 2012 г. са обжалвани. На интернет страницата на АСНС също не са открити 
съответните съдебни актове. През 2017 г. по отношение на СНС в ЦУБИПСА са налични само 
споразумения. 

Редица въпроси не могат да намерят отговор посредством решенията на съдилищата. 
За целта сме провели подпомагащи дълбочинни интервюта сред служители на МВР, служители 
на ДА „Митници“ – разследващи митнически инспектори, прокурори, съдии и представители 
на неправителствени организации, които работят по проблеми на организираната престъпност. 

                                                           
10 Протокол № 28 от заседание на комисия "Професионална квалификация и информационни 
технологии" към Пленума на ВСС, проведено на 01.11.2017 г. 
11Виж Протокол № 3/01.02.2018 г., т. 7 от дневния ред. 
12 http://vks.bg/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%97%D0%94%D0%A1_2018.pdf 

http://vks.bg/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%97%D0%94%D0%A1_2018.pdf
http://vks.bg/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%97%D0%94%D0%A1_2018.pdf
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Теренната работа по проучването беше съпътствана с големи трудности, като най-
съществените бяха изобщо възможността да се достигне до целевите групи, а при 
осъществяване на контакт-несъгласието им да участват в проучването. Основните причини за 
това са следните:  

 Чувствителна тема като контрабандата и нелегалната търговия с акцизни стоки, по-
конкретно – тютюн и тютюневи изделия, будят притеснение у респондентите и след 
като бъдат уведомени за предмета на разговор, в повечето случаи водят до отказ да 
бъде проведено интервю, 

 Голямата натовареност на респонденти на такива позиции също е сред посочваните 
причини за отказ от участие в проучването.  

 

3. Изследвана практика 

Преди да бъде представена практиката на конкретния съд по наказателни дела е редно 
да бъде направено едно пояснение, съобразено с правилата за разпределяне и 
администриране на делата. Съгласно чл. 76 от Правилника за администрация на съдилищата 
образуваните дела се делят на основни видове. В анализа са възприети съкращенията, 
наложени от практиката и неофициализирани от самия правилник. Така основното деление е: 

 НОХД –наказателно дело от общ характер, 

 ВОХД – въззивно наказателно дело от общ характер, 

 АНД– административно-наказателни дела (преди изм. на ПАС от 2016 г. се употребява 
НАХД) 

 КАНД – касационно административно-наказателно дело 

 

3.1 Наблюдения върху митническата контрабанда 

За да се наложи административна отговорност следва да бъде извършен административен 
контрол, при който да се установи нарушение. Административният контрол се извършва от 
служители на Агенция „Митници” и обхваща преглед на стоките, които се транспортират или 
пренасят. За да е налице административно нарушение „митническа контрабанда”, съществуват 
две възможности на извършването му:  

 при проверка на превозвани стоки на граничните контролно-пропускателни пунктове 
се установява разминаване между позволено по закон количество или вид тютюневи 
изделия и превозвано или пренасяно количество и вид тютюневи изделия,  

 стоката изобщо не е декларирана. За разлика от престъплението „контрабанда”, 
административното нарушение „митническа контрабанда” е налице и се преследва 
като наказуемо и на ниво опит. Санкциите в този случай са проява на държавна 
наказателна политика, осъществявана по административен ред. Прилагат се намалени 
по размер и различни по вид наказания, налагани от самата администрация. Най-
честото наказание е глоба, като при квалифициращи обстоятелства като повторност 
или използване на средства, затрудняващи контрола (тайници или скриване на стоката 
в други вещи), глобата е завишена многократно. 
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Характер и вид на правонарушението 

Изследваните дела показват, че до разкриване на правонарушението се стига след като 
лицата, преминаващи границата,преимуществено не декларират пренасяните от тях стоки и 
само в няколко случая са декларирали по-малко количество тютюневи изделия отколкото в 
действителност пренасят. 

На основание чл.16, ал.1, т.1 от ЗМ се пристъпва към митническа проверка на МПС и 
багажа на извършителите от митнически служител на трасе „Входящи леки автомобили и 
автобуси” на самия ГКПП, при която се констатира пренасянето на тютюневи изделия. При 
подозрение от страна на митническите служители за изградени тайници в МПС последва и 
щателна митническа проверка в гаража на съответната митница. 

Масово извършителите не полагат усилия за специфично укриване на цигарите и 
тютюна. По-особените случаи на чл. 233, ал. 3 от ЗМ, в които извършителят е използвал тайник 
са два като вида на тайниците е газова бутилка с необичайно големи размери и молитвени 
картини (икони) и молитвеници. 

В случая държавната граница на Република България съвпада с линията на 
митническата проверка предвид спецификата на разположение на службите за контрол на 
митническите пунктове, чийто служители не са на самата държавна граница (което е 
практически невъзможно), а вътре в територията на Република България. Налице е опит, тъй 
като за да има довършено нарушение трябва да е довършено изпълнителното деяние, т.е. да е 
премината линията на митнически контрол, а в случаите жалбоподателят е спрян на линията на 
митнически контрол и изпълнително деяние е останало недовършено по независещи от него 
причини. Така разкриваемостта на митническите служители и последващото наказване е най-
често за опит по чл. 233, ал. 1 от ЗМ. 

 

Профил на дееца 

За разлика от наказателния процес, в който задължително се прави профил на 
подсъдимия в съдебното производство при проверка на самоличността на явилите се лица, по 
чл. 272 от НПК, в делата от административно-наказателен характер това изискване не се спазва 
на практика. Поради това информацията в тази част е доста непълна по обхват. 

 

Предмет на престъплението 

Следните марки цигари са били обект на митническа контрабанда в изследвания 
период13: „Асосслимс”, „Ашима“, „ЛМ 100 мм”, „Еве сънфлауър 120 мм”, „Ева слимс”, „Карелия 
слимс”, „Еве”, „ЛМ ред лейбъл”, „Пал Мал”, „Муратислимс”, „Карелия блу”, VICTORY EXCLUSIVE 
ВLАСК", "KARELIA ОМЕ", „ММ”, "KING“. 

 В случаите, в които предмет на престъплението е тютюн, то той е под формата на 
нарязана листна маса. През 2012 г. има два констатирани опита за митническа контрабанда на 
тютюн в разфасовки от по 10 кг. През 2013 г. има значителен ръст – 11 разкрити опита за 
контрабанда на нарязан тютюн и опит за тютюн за наргиле под формата на желе. 

 В изпълнение на чл. 233, ал. 7 от ЗМ стоките - предмет на митническа контрабанда, са 
отнети в полза на държавата. Няма случаи превозните средства, които са послужили за 
превозването на стоките да са отнети в полза на държавата, тъй като стойността им явно не 
съответства на стойността на предмета на митническата контрабанда. 

                                                           
13Наименованията на цигарите са взети от съдебните решения. Авторите не претендират те да отговорят 
на действителните наименования на търговските марки. 
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Наложено по вид наказание 

Съгласно Закона за митниците за митническа контрабанда наказанието е глоба от 100 
до 200 на сто върху митническата стойност на стоките.  При износ глобата е самата стойност на 
стоките. Когато за извършване на нарушението е използвано превозно или преносно средство 
с тайник и когато предмет на митническа контрабанда са тютюневите изделия, глобата е от 
200 до 250 на сто от продажната им цена. Същият е размерът на глобата и при износ. Стоките - 
предмет на митническа контрабанда, се отнемат в полза на държавата. Превозните и 
преносните средства, които са послужили за превозването или пренасянето на стоките - 
предмет на митническа контрабанда, се отнемат в полза на държавата независимо от това чия 
собственост са, освен ако стойността им явно не съответства на стойността на предмета на 
митническата контрабанда. 

Предвид така изложените по вид наказания в чл. 233 от Закона за митниците, 
съдебната практика по делата за 2012 г. на РС – Свиленград показват глоби с най-нисък размер 
от 142 лв. и максимален от 1920 лв. При постановяване на наказанието съдът взима под 
внимание изключително митническата стойност на цигарите. Най-масовият случай е на 
превозвани около 100 кутии цигари и наложена глоба между 500 и 600 лв. 

Предвид размера на налаганите глоби осъдените не обжалват интензивно 
първоинстанционните решения, с които им е наложено наказание (едва 7 от 24 са атакуваните 
решения на РС – Свиленград пред АС-Хасково ). 

За сравнение – през 2013 г. освен двойното увеличение на регистрираните нарушения и 
последващи от това съдопроизводства нарастват и обемът на контрабандните цигари, 
съответно и размерът на глобите. През 2017 г. броят и характерът на делата и на наложените 
наказания се връща към обема от 2013 г. – общо 27 дела от административно-наказателен 
характер. 

 

Важни моменти от практиката 

В разгледаната съдебна практика за 2012 г. се наблюдава упоритост от страна на 
подсъдимите за извършване именно на този вид нарушение (митническа контрабанда). Тази 
упоритост съдът извежда при повече от две административни нарушения, видно от съставени 
наказателни постановления и по които на два пъти е ангажирана административно-
наказателната отговорност за извършено нарушение на чл. 66, ал.1 и чл. 233, ал.1 от Закона за 
митниците (ЗМ), което се преценява като отегчаващо отговорността обстоятелство съобразно 
чл.27 от ЗАНН. Следва да се отбележи, че всеки следващ път стойността на укритите стоките се 
увеличава като стойността на недекларираните стоки e в пъти по – голяма от предходните 
случаи –увеличава се в процентно отношение и налаганото административно наказание, което 
явно обаче не винаги оказва необходимото превантивно действие. Констатира се, че степента 
на обществената опасност на дееца е максимално висока, тъй като изложените отегчаващи 
вината обстоятелства се отнасят тъкмо до нея.  

Обикновено защитна версия подсъдимите изграждат като или твърдят, че с тях в 
превозното средство (когато е автомобил) са пътували и други пътници, които са слезли от МПС 
и са си забравили багажа, част от който са и тютюневите изделия. Обикновено защитната 
версия не се подкрепя от никакви доказателства и не се ангажират никакви доказателства в 
тази насока, което съдът третира като незаинтересованост. Това още веднъж потвърждава и 
затвърждава становището на съдията – докладчик, че това е само и единствено защитна версия 
с цел избягване на административно-наказателна отговорност. 
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 При отмяната на наказателни постановления от страна на РС Свиленград най-често 
административното наказание е неправилно определено в максималния размер. В 
обжалваното НП се твърди, че административно-наказателната отговорност е определена като 
са взети предвид издадените и влезли в сила други НП, издадени на жалбоподателя. 
Действително издадените и влезли в сила НП следва да се вземат предвид при 
конкретизирането на размера на административната санкция, но следва да се вземат 
предвид единствено и само тези НП, който са влезли в сила преди датата на нарушението. 

 Друг интересен пример за отмяна на НП е когато административно-наказващият орган 
се е заблудил в случаите на посредствено извършителство, когато лицето е наказателно 
отговорно по начало, но действа невиновно поради факта на доказано незнание за вида на 
пренасяните стоки в багажа му. Става въпрос за казус, в който на наказания е поверен чужд 
багаж за превозване в присъствието на свидетели, като багажът следва да бъде предаден на 
трето лице на българска територия. От събраните по делото доказателства се установява, че 
административно наказаното лице нито е знаело, нито е предполагало, че в поверения му 
багаж има укрити стоки с акцизен характер, още по-малко е искало или допускало пренасянето 
им през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи, т.е. в 
случая липсва субективният елемент на изпълнителното деяние.Освен това по делото са 
приети като доказателства обвинителен акт срещу собственика на заловените контрабандни 
тютюневи изделия както и заверено копие от протокол по НОХД № 36 от 2012 г. по описа на РС 
Свиленград, видно от които собственикът на стокитесе е признал за виновен за извършено 
престъпление по чл.234, ал.1 от НК при условията на посредствено извършителство.  

В административнонаказателното производство тежестта на доказване е на наказващия 
орган, който следва по безспорен начин да докаже както извършването на административно 
нарушение, така и вината на нарушителя, което в случая не е сторено. В конкретния случай 
няма данни дори за непредпазливо извършване на административно нарушение от страна на 
наказаното лице, което е приело да пренесе през границата картини (икони), при което не е 
било длъжно да предвиди общественоопасния характер и последици на деянието пренасяне 
на укрити в същите акцизни стоки. 

 Важен от практическа гледна точка е казусът, когато едно лице  е изпълнило 
задълженията си по чл. 66 от Закона за митниците, декларирало е част от пренасяните през 
границата тютюневи изделия, но при щателна митническа проверка се установи наличието и 
на надекларирани тютюневи изделияи лицето е било подведено под админастративно-
наказателна отговрност. При обсъждане на фактическата обстановка по делото се установява, 
че митническите служители неправилно са описали цялото количество като недекларирани 
стоки. Не са взети под внимание и направените от пъдсъдимото лице възражения в хода на на 
издаване на АУАН, където изрично е записано както количеството на декларираните цигари, а 
именно „два картона”, така и това на откритите в личния багаж на подсъдимото лице „укрити и 
недекларирани” цигари. Възникналото съмнение относно количеството на недекларираните 
цигари представлява спорно обстоятелство, което не е било изяснено в производството пред 
районния съд с допустими доказателствени средства. Посоченото обстоятелство е относимо 
както към фактическия състав на вмененото на подсъдимото лице административно 
нарушение, така и влияе върху размера на наложената глоба, която е обвързана с 
митническата стойност на недекларираните стоки. В резултат на неправилно описаната 
фактическа обстановка и на неизясняването ѝ в производството пред РС – Свиленград АС – 
Хасково е отменил първоинстанционното решение и самото НП. 

В обощение, данните за разгледаните общ брой свършени НАХД от РС Свиленград за 2012 г.с 
предмет на оспорване наказателни постановления за нарушение на чл.233, ал.3, вр.ал.1, 
вр.чл.66, ал.1 от Закона за митниците с предмет тютюневи изделия: 24. 

От тях:  
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 20  потвърдени НП,  
 3НП съдът изменя поради неправилност в частта относно размера на глобата,  
 1 НП е отменено. 

Налични данни за съдебните актове, които са влезли в сила със сигурност: 21; от тях: 7 решения 
са обжалвани пред касационната инстанция Административен съд – Хасково като потвърдени 5 
от обжалваните решения, 1 е отменено като неправилно(отмяна и на НП)  и 1 решение е 
отменено и върнато за ново разглеждане към друг състав на РС-Свиленград.  

Общ брой свършени НАХД от РС Свиленград за 2013 г. с предмет на оспорване наказателни 
постановления за нарушение на чл.233, ал.3, вр.ал.1, вр. чл.66, ал.1 от Закона за митниците с 
предмет тютюневи изделия: 57.  

За сравнение от 2012 г. през 2013 г. броят на делата е двойно увеличен. 

Контролната ни проверка на делата за 2017 г. от АНД в РС Свиленград показва спад на 
регистрираните правонарушения и завръщане към състоянието от 2012 г. Общо АНД дела с 
предмет на митническа контрабанда на тютюневи изделия е 27. О тях:  

 21 решения, които потвърждават НП; 

 3 решения, които частично отменят НП относно глобата и потвърждават в частта 
относно отнемане в полза на държавата; 

 2 решения, които изменят НП – намалява размера на глобата. 

 1 решение, с което се отменя НП. 

 

3.2 Наблюдения върху квалифицираната контрабанда 
 

Характер и вид на правонарушението 

В наказателното право контрабандата е регламентирана като престъпление против 
стопанството и в частност като престъпление против митническия режим. Престъплението се 
осъществява чрез „пренасяне” на стоки през границата на страната без знанието и 
разрешението на митническите органи. Престъплението е довършено от момента на 
фактическото пренасяне на стоките през държавната граница на страната. За да е налице 
престъплението „контрабанда” по отношение на тютюневите изделия, трябва те да бъдат 
превозвани или пренасяни през границата на страната. Без да са споменати изрично, 
тютюневите изделия попадат в хипотезата на чл. 242, ал. 1, б. Д от Наказателния кодекс (НК) - 
стоки и предмети за търговски или производствени цели в големи размери. При тълкуването 
на понятието големи размери Върховният съд има предвид паричната стойност на стоките, не 
толкова обема им. Под „големи размери” практиката приема стойност, която надхвърля 70 
минимални работни заплати. 

За разлика от административното нарушение, при това престъпление извършителят 
винаги действа умишлено, докато в част от хипотезите на административното нарушение 
„митническа контрабанда” лицето може да не е познавало задължението си да пренася по-
малко на брой тютюневи изделия. Отчитайки този критерий именно законът въвежда 
понятието „големи размери”, тъй като едно лице при няколко пътувания поради разсеяност и 
невнимание може да извърши нарушението, без реално това да с висока степен на обществена 
опасност. Отделно от това, престъпното контрабандно преминаване на границата със стоки, в 
случая тютюневи изделия, е престъпление с висока степен на обществена опасност. То осуетява 
възможността на държавата да реализира своите вменени функции и се застрашава 
ефективността на данъчната система. 
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Профил на дееца 

И при квалифицираната контрабанда се отличава профил на дееца, при който това е 
лице без постоянна трудова заетост, независимо от степента на образование. Това утвърждава 
убеждението, че към престъпно дейност се пристъпва от социални подбуди. 

Наложено по вид наказание 

Предвиденото наказание в НК е лишаване от свобода от три до десет години и с глоба 
от двадесет хиляди до сто хиляди лева. Най-често съдът осъжда извършителите на минимума 
лишаване от свобода за срок от три години и глоба в размер на двадесет и пет хиляди лева.  

На основание чл. 66 ал. 1 от НК съдът отлага изпълнението на наложеното наказание 
лишаване от свобода за срок от пет години, считано от влизане на присъдата в сила. 

В един от случаите, когато  престъплението е в особено големи размери и деянието 
представлява особено тежък случай: 740 950 кутии вносни цигари от различни марки без 
бандерол и с бандерол на държава извън ЕС на обща стойност 5 557 125 лв. (НОХД 12/2012) 
прокуратурата постига споразумение с подсъдимия, а наложеното наказание отново е 
съобразено с минимума, предвиден в чл. 242, ал. 1 от НК вместо по ал. 4 от НК. 

 

Важни моменти от практиката 

Сравнение по месеци на постановените актове от Окръжен съд - Хасково 

 
по месеци 2012 г. 2017 г.  

януари 
6 съдебни акта: 
1 присъда и  
5 споразумения 

 
1 споразумение 
 

февруари 
5 съдебни акта: 
1 присъда и  
4 споразумения 

 
2 споразумения 
 

март 2 споразумения 1 споразумение 

април 
5 съдебни акта: 
1 присъда  
4 споразумения 

 
2 споразумения 
 

май 1 споразумение 0 съдебни акта 

юни 7 споразумения 0 съдебни акта 

юли 5 споразумения 0 съдебни акта 

август:  2 споразумения 0 съдебни акта 

септември 3 споразумения 0 съдебни акта 

октомври 9 споразумения 0 съдебни акта 

ноември 
 

липсват данни  
2съдебни акта: 
1 присъда и  
1 споразумение 

декември 
13 съдебни акта: 
1 присъда и  
12 споразумения 

 съдебни акта 

 

Общо 58  
(без данни за месец 
ноември), от тях:  
4 присъди (всичките 
условни) и  
54 споразумения 

Общо 8,  
от тях:  
1 присъда (отменена от 
Пловдиския апелативен 
съд) и  
7 споразумения 

 

http://okrsud.haskovo.net/sprweb/0070cc12/01211312.htm
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От субективна страна престъпленията са извършени при пряк умисъл, което ярко се 
илюстрира от ред обстоятелства – действията, свързани с укриване на цигарите от 
митническите органи в личния багаж, недекларирането след изричната покана. В голяма част 
от случаите подсъдимите са имал предишни прояви като са били наказвани по 
административен ред. Необжалването на наказателните постановления налага извода за съда, 
че извършителите са осъзнавали общественоопасния характер на деянието си и неговите 
общественоопасни последици и въпреки това са искали тяхното настъпване.  

Забелязва се драстичен спад на броя съдебни актове в сравнение с 2012 г., постановени 
във връзка с квалифицираната контрабанда. Видно от данните ефективната държавна политика 
за борба с този вид престъпление е довело до понижаване на нивото на престъпност в това 
отношение. 

 

3.3 Наблюдения върху административното нарушение нелегална търговия 

За административно нарушение освен предлагането се счита също и държането, 
превозването и пренасянето на акцизни стоки, каквито са тютюневи изделия, когато са без 
бандерол, бандеролът е неистински, подправен или с изтекла валидност. Контролът е 
правомощие на Агенция „Митници”. В случаите, когато констатират нарушения полицейските 
органи на Министерството на вътрешните работи съставят актове за установяване на 
нарушения или фишове, като наказателните постановления се издават от директора на Агенция 
"Митници" или от оправомощени от него длъжностни лица. Наказанието е отново глоба и 
отнемане на стоките. Разграничение на наказанието се прави според вида на извършителя – 
дали това е физическо или юридическо лице, като юридическите лица се наказват по-строго. 

 

Характер и вид на правонарушението (форма на изпълнителното деяние) 

През 2012 г. по двеот делата формата на изпълнителното деяние е „превозване на 
акцизни стоки без акцизен бандерол - цигари“, а в останалите трие „държане“. Предметът на 
престъплението обикновено е укрит в автомобил. През 2013 г. по едноот делата става дума за 
„пренасяне на акцизни стоки без бандерол - цигари“, по едно– за „превозване“, а в останалите 
случаи за „държане“ (под щанд в заведение за обществено хранене). По едно от делата обаче 
съдът установява, че материалноправна квалификация на извършеното нарушение е 
неправилна (сбъркана от АНО), поради което наказателното постановление (НП) е отменено: 

„Съгласно чл.123, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове физическо лице, 
което държи акцизни стоки без акцизен бандерол, когато такъв е задължителен, се 
наказва. Но безспорно се установи по делото при извършения оглед на цигарите, че са с 
поставен на тях надпис „Duty free ...”, което представлява нарушение по чл.123, ал.6 от 
ЗАДС, в сила от 17.07.2012 година, а М. е санкциониран по чл.123, ал.1 от ЗАДС. По този 
начин е нарушено императивното изискване на чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН за посочване на 
законните разпоредби, които са нарушени виновно, което пряко засяга и ограничава 
правото на защита на наказаното лице и поради това е абсолютно основание за отмяна 
на обжалваното НП.“ 

Отново в по-големия брой случаи предметът на престъплението е открит в моторно 
превозно средство. 

За разлика от разгледаната практика за 2012 г. през 2017 г. формата на изпълнителното 
деяние във всички разгледани случаи е „държане“. Характерното за 2017 г. е, че освен за 
държане, предлагане, продажба, превозване или пренасяне на акцизнистоки без бандерол 
(вкл. цигари), когато такъв е задължителен (чл. 123, ал. ЗАДС), има казуси, в които са налице 
тютюневи изделия, които са облепени с бандерол DUTY FREE, съответно с надпис, който 
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задължително съдържа думите DUTY FREE, а това съставлява нарушение по ал. 6 на същия 
член. Включително има случаи, в които лицето е извършило правонарушение 
катоедновременно държи и цигари без бандерол, и такива с надпис или бандерол DUTY FREE. 
Държането е било в жилище, лек автомобил или дамска чанта (в триот делата). Голяма част от 
правонарушенията са установени след нарочни полицейски проверки като в немалка част от 
тях проверките са извършени в търговски обекти – неголеми хранителни магазини. Това също е 
характерно за 2017 г. 

В голям процент от случаите цигарите без бандерол или надпис DutyFree са укрити в 
тайници или жабки на леки автомобили. Също така има и случаи, в които са намерени укрити в 
жилища, в магазини и/или в дамски чанти и прилепени към тялото на извършителя. 

 

Профил на дееца 

Данните, свързани с правонарушителите са ограничени. Обикновено в съдебните 
актове по този вид дела може да се установи предимно пола. За 2012 г. това са 3 жени и 2-ма 
мъже. За единия от тях е известно, че е семеен с едно дете и имот, но не получава доходи, а за 
другия – че има триетажна жилищна сграда. През 2013 г. извършителите жени са толкова 
колкото и извършителите мъже – по 4. За един от тях е видно, че годишният му доход възлиза 
на 3400 лв., че не притежава МПС, притежава недвижим имот, който е ипотекиран и има син 
като вече е бил осъждан за подобно деяние. През 2017 г. е налице диспропорция между 
жените и мъжете извършители – само 3-ма от правонарушителите са мъже. Част от жените са 
служителки, клиентки в или собственички на малки хранителни магазини. В съдебните актове 
през 2017 г. няма други данни за лицата. 

 

Предмет на престъплението 

През 2012 г. предметът на правонарушението варира между 28 кутии цигари без 
бандерол, открити в едно лице до 270  кутии цигари без бандерол, открити в едно лице. Само в 
едно от делата не е посочена стойността на цигарите, а размерът на дължимия акциз липсва в 
две от делата. Сумарно стойността на стоките от всички (без едно) дела е 2108,40 лв., а на 
дължимия акциз е531,14 лв. Марките на цигарите са разнообразни: „ЛМ“, „Еве“, „Карелия“, 
„Мурати Слимс“, „Асос“, „Кинг“, „Оме“. През 2013 г. 20 броя кутии е най-малкият брой кутии, 
държани от едно лице. Именно през 2013 г. е делото, по което е установен най-големият брой 
открити кутии без акцизен бандерол за разглежданите от изследването периоди – 148 220 
кутии цигари от различни марки. Размерът на дължимия за стоките акциз е 555 083.90 лева, а 
стойността им е 1 111 650,00 лева. Марките отново са разнообразни, но преимуществено се 
установява наличието на цигари „Асос“. Присъстват също „ЛМ“, „Дон“, „Ракел слимс“, „Голд 
моунт“. През 2017 г. не се наблюдават големи разлики в установените количества кутии цигари 
без акцизен бандерол или с надпис Duty Free – варират от около 10 до около 150 броя. 
Марките отново са различни: „Асос“, „Карелия“, „ММ“, „Ашима“, „Кинг“, „Сани“. 

 

Наложено по вид наказание 

И през трите разгледани периода (2012 г., 2013 г. и 2017 г.)се установява, че наложеното 
от АНО наказание обикновено се потвърждава от съда. През 2012 г. административно 
наказание „глоба“ в размер на 1000,00 лв., наложено от АНО е потвърдено по четири дела, а 
едно НП с наложена глоба в размер на 1629,46 лв. е отменено поради липса на субективния 
елемент на правонарушението. Най-често налаганото наказание е и минималното предвидено 
в закона. Практиката през 2013 г. се отличава с една доста по-голяма по размер глоба – 1 110 
167,80 лв. Тя е по посоченото по-горе дело със заловени 148220 кутии цигари. По отношение на 
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останалите дела положението е сравнително сходно с това от 2012 г. Съдът потвърждава 
наложеното от АНО административно наказание – глоба в размер на 1000 лв. по три от делата, 
две са отменени в частта за наложеното наказание (отново 1000 лв.), по едно от делата 
размерът на глобата е 6 433.92 лв. и по 1 – 2000 лв. Едно от делата е отменено поради 
„допуснати съществени процедурни нарушения, които опорочават 
административнонаказателното производство по реализирането на отговорността на 
жалбоподателя, поради което са налице формални предпоставки за отмяна на НП. В АУАН 
мястото на извършване на нарушението въобще не е посочено.“. Според съда това „сериозно 
накърнило правото на защита на нарушителя и напълно осуетяваща възможността на съда да 
се произнесе законосъобразно и правилно по съществото на спора.“ Освен това съдът смята, че 
АНО неправилно е квалифицирал правонарушението. Според съда извършеното нарушение е 
по чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците и „това, че нарушителят е притичал двайсет метра след 
митнически пункт не може да обоснове приложението на общата норма на чл. 123, ал. 1 
ЗАДС.“. През 2017 г. административното наказание глоба в размер на 2000 лв. е потвърдено в 
пет дела, в две (със същата глоба) НП са отменени в частта относно наложеното наказание; по 
тридела съдът потвърждава глоба в размер на 1000 лв., едно НП е отменено по отношение на 
наказанието (1000 лв. глоба), по едно от делата съдът потвърждава административно 
наказание глоба в размер на 2000 лв. и 1000 лв. (по ал. 1 и по ал. 6 на чл. 123 от ЗАДС). 

 

Важни моменти от практиката 

Разкриваемостта на нарушенията в голяма част от случаите е последица от нарочни 
акции на органите на реда. Областната дирекция на МВР-Хасково извършва кампанийни 
проверки (специализирани пролицески операции), с които са натоварени звената 
„Икономическа полиция” съвместон с екипи на Агенция „Митници”. Не са рядкост случаите на 
разкриваемост при повторна митническа проверка, след извършена вече първоначална 
такава.В множество от случаите проверките са извършвани в търговски обекти – магазини по 
подаден сигнал.  

Относно квалификацията на правонарушението митническите служители допускат 
грешки при определянето му като се забелязва неправилност на материалноправната 
квалификация. Съгласно чл.123, ал.1 от ЗАДС физическо лице, което държи акцизни стоки без 
акцизен бандерол, когато такъв е задължителен, се наказва. Но при поставен надпис на 
цигарите „Duty free...” такъв тип квалификация е неправилна, тъй като това представлява 
нарушение по чл.123, ал.6 от ЗАДС. По този начин е нарушено императивното изискване на 
чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН за посочванена законните разпоредби, които са нарушени виновно, 
което прякозасяга и ограничава правото на защита на наказаното лице и поради това е 
абсолютно основание за отмяна на наказателните постановления. 

Друг тип пороци при съставянето на АУАН са липса на посочване на мястото на 
нарушението, отново съпроводено и с грешна правна квалификация. Така например на ГКПП – 
“Капитан Андреево” при проверка на автомобил на кора в багажното отделение е забелязана 
кожена чанта. Подсъдимата е грабнала чантата и се затичала към контейнер за смет, намиращ 
се на около 20 метра от и извън ГКПП в посока Свиленград. Докато тичала извадила изпод 
дрехите си опасан около тялото ѝ колан от тиксо, на който били закрепени кутии с цигари и 
хвърлила чантата и колана в контейнера. Граничните полицаи разпоредили на подсъдимата да 
извади от контейнера изхвърлените вещи, което тя сторила. Установило се, че в чантата и на 
колана има общо 30 кутии цигари без акцизен бандерол. Междувременно двама от пътниците 
в автомобила избягали. Съдът е намерил, че при съставянето на АУАН и издаването на НП са 
допуснати съществени процедурни нарушения, които опорочават 
административнонаказателното производство по реализирането на отговорността на 
подсъдимия, поради което са налице формални предпоставки за отмяна на НП. В АУАН мястото 
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на извършване на нарушението въобще не е посочено. Това сериозно накърнило правото на 
защита на нарушителя и напълно осуетява възможността на съда да се произнесе 
законосъобразно и правилно по съществото на спора. Освен това съдът намира, че е налице 
неправилна квалификация на нарушението под състава на чл. 123, ал. 1 от ЗАДС. Установените 
по делото фактически обстоятелства сочат на типичен случай на извършено нарушение по чл. 
233, ал. 3 ЗМ и това, че нарушителят е притичал двайсет метра след митнически пункт не може 
да обоснове приложението на общата норма на чл. 123, ал. 1 ЗАДС. Така съдът е отменил 
наложената глобата и потвърждава само отнемането на държаните цигари без бандерол.  

Оособено внимание заслужават случаите, в които едно лице понася и 
административна, и наказателна отговорност, предвид все още липсата на тълкувателно 
решениена ВКС по темата. При пренасяне на цигари без бандерол,без разрешението на 
митниците,за търговски цели, в големи размери,всички на обща стойност 687 377, 33лв. съдът 
не е споделил становището на жалбоподателя, че се касае за едно и също деяние, за което ще 
се налагат две наказания - по ЗАДС и по НК. В случая не се касае за едно и също изпълнително 
деяние – в административнонаказателното производство се касае за превозваненаакцизни 
стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, а в наказателното производсто се касае 
запренасянена стокипрез границата на страната без знанието и разрешението на митническите 
органи; т.е. изпълнителните деяния са различни и следва за всяко едно от тези деяния 
извършителя (в случая жалбоподателя) да понесе предвидената в съответните нормативни 
актове отговорност. Действителнос Тълкувателно решение №51 от 29.12.1978г. по н. д. 
№50/78г., ОСНК, Върховният съд приема, че принципно е недопустимо за едно деяние, с което 
се нарушава едновременно наказателна и административна норма, деецът да носи отделно 
отговорност за двете, тъй като наказателната отговорност поглъща административната. Следва 
да се вземе впредвид,че престъплението по чл.242, ал.1 от НК засяга правоотношения в 
отделните стопански отрасли (по-конкретномитническия режим), докато административното 
нарушение по чл.123, ал.1 от Закона за митниците, засяга отношенията, свързани с 
митническия режим, по-конкретно този на фискалната политика на държавата да събира 
дължимия акциз на акцизните стоки. Т.е. макар и изпълнителното деяние, осъществено на 
посочената дата от жалбоподателя, хипотетично  да се приме,че е едно и също, то засяга два 
различни обекта на защита. Поради тази причина двете производства – наказателното и 
административно-наказателното, в случая не се конкурират, и няма пречки спрямо нарушителя 
да се ангажира едновременно административно-наказателна и наказателна отговорност. 

По отношение на нелегална търговия като административно нарушение са разгледани: 

 5 броя дела по ЗАДС за 2012 г. 

 8 броя дела по ЗАДС за 2013 г. 

 12 броя дела по ЗАДС за 2017 г.  

Като се вземат предвид прегледаните дела, следва да се отбележи, че се наблюдава 
увеличение в броя на делата за нелегална търговия като административно нарушение. 

 2012 – 5 броя (4 потвърдени НП от съда; 1 отменено БП от съда; 1 от потвърдените 
е впоследствие отменено);  

 2013 – 8 броя (потвърдени: 6; изменени/отменени (отмяна на глобата, 
потвърждава отнемането в полза на държавата): 2,  

 2017 – 12 броя (потвърдени: 8; отменени: 4)  
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3.4 Наблюдения върху престъплението нелегална търговия 

Основната разлика между административното нарушение и престъплението се извежда 
отново въз основа на обществената опасност. При престъплението нелегална търговия се явява 
немаловажен случай, при който извършителят „продава или държи” акцизни стоки без 
бандерол. В този случай държавните органи не се вълнуват дали става въпрос за пренос или 
превоз. Важно е установяването на трайно фактическо владеене на стоките. С действието се 
застрашават, от една страна, финансовите интереси на държавата във висока степен поради 
опасността да се пуснат на пазара ѝ акцизни стоки без платен данък, а от друга - нормалното 
функциониране на пазара, тоест интересите на производителите, вносителите и потребителите 
на такива стоки, в нарушение на принципите на свободната търговия и конкуренцията. 
Наказанието е лишаване от свобода и заплащане на глоба. 

 

Характер и вид на правонарушението (форма на изпълнителното деяние) 

Разгледаните дела в РС Свиленград показва следните особености – най-често 
извършителят е заловен с акцизни стоки без бандерол (кутии цигари) на гранично контролно-
пропускателния пункт ГКПП „Капитан Андреево“ на границата с Турция. В един от случаите 
извършителят е заловен на ГКПП – „Капитан Петко Войвода”на границата с Гърция. Само 
няколко са случаите, в които извършителят държи кутии цигари без бандерол в дома си и в 
един случай е заловен на път, в землището на град Любимец. Тоест основната дейност по 
разкриване и залавяне на извършителите е на границата с Турция. 

Изпълнителното деяние на формалното престъпление по чл. 234 от НК е осъществено, 
ако лицето „държи” в свое владение акцизни стоки без бандерол, без значение дали същите се 
държат за собствено ползване, за ползване от близки хора или от други лица. От гледна точка 
съставомерността на деянието от обективна страна, законодателят не е включил в признаците 
за осъществяване на такова деяние обстоятелствата за кое лице или лица следва да се държат 
цигарите. От субективна страна не е предвидено и наличието на някаква специална цел. 
Продажбата на цигарите се обсъжда от съда само ако е повдигнато обвинение и затова при 
липса на тази форма на изпълнително деяние не следва да се обсъжда. 

 

Профила на дееца  

Преимуществено това са български граждани, български граждани с двойно 
гражданство - българско и турско. Регистрирани са единични случаи на сирийски, румънски и 
албански граждани. Основно извършителите са мъже, безработни, със средно или основно 
образование. Този тип профил оправдава твърдението за престъпност по социални подбуди. 
Съдът, при постановяване на присъдата, отдава необходимото внимание при чисто социални 
подбуди. В един от разгледаните случаи подсъдимата е безработна неосъждана вдовица. В 
този случай съдът е отчел профила на извършителката, потребността тя да бъде до семейството 
си, съответно е наложил и минимална глоба.  

Съществуват примери на посредствено извършителство – когато едно лице използва 
друго наказателно неотговорно лице за конкретния случай, за да осъществи дадено 
престъпление. Наказателната неотговорност на лицето в тези случаи е поради малолетие. 

 

Предмет и средство на престъплението  

При изследване на практиката се установиха като открити и иззети основно кутии 
цигари, от 500 бр. минимум като най-често  между 800 и 850 броя, на стойност от 2 100 до 10 
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000 лв. В по-редки случаи става въпрос за над 3 000 кутии цигари, надвишаващи стойност от 10 
000 лева. 

Основните марки саАсос, Карелия Слим, Еве,ViktoryExclusive, Ашима, Ветеран, Орис 
слим, Кинг, ЕрГе Де, L&M 100s, ParlamentAquaBlue, „MM slims”, WALTON, „RAQUEL”. Когато 
става въпрос за контрабандиране на тютюн за пушене на лула и цигари то се пренасят 
разфасовки от по 10 кг.Освен познатите на българския потребител се внасят и нерегистрирани 
на българския пазар цигари, които се превръщат в типични за местните хора – редовността на 
залавянето предполага и редовност и интерес от уптотребата им.  

Средството на правонарушението е масово лек автомобил и по-рядко автобус, пътуващ 
по редовна линия. 

 

Наложеното по вид наказание 

Съдът е налагал наказание лишаване от свобода за период от 6 до 9 месеца, най-често 
за срок от 7 месеца и наказание глоба в размер от 1000 лв. до 7000 лв. най-често между 2000 
лв. и 3000 лв. На основание чл.66 ал.1 от НК съдът отлага изпълнението на наказанието 
лишаване от свобода за срок от 3 години. 

 

Важни моменти от практиката 

Масово делата приключват със споразумение в досъдебното производство. В по-редки 
случаи се стига до пълноценен съдебен процес, който да завърши с присъда. 

Когато е постигнато споразумение делото не подлежи на инстанционен контрол. 
Характерно е постигането на споразумение за решаване на делото в досъдебното 
производство. Според разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс, след приключване 
на разследването по предложение на прокурора или на защитника може да бъде изготвено 
споразумение между тях за решаване на делото. Съдът одобрява споразумението, когато не 
противоречи на закона и морала. Ако не го одобри, той връща делото на прокурора. 
Определението на съда е окончателно. Одобреното от съда споразумение за решаване на 
делото има последиците на влязла в сила присъда, т.е. не може да се обжалва на въззивна 
инстанция. 

Прави впечатление, че наложените наказанияс присъда не се различават по характер от 
налаганите със споразумение, различава се режимът на изтърпяване само в един от случаите. 
При една от присъдите, при наличие на съучастие на един от съучастниците е наложено 
ефективно изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, за срок от 1 година и 2 месеца. 
Наказанието следва да бъде изтърпявано изтърпяно при първоначален „строг” режим в 
затворническо общежитие от закрит тип.Присъдата (№285/09.04.2012 г.14) е обжалвана от 
двамата подсъдими с оплаквания за неправилност и незаконосъобразност. Хасковският 
окръжн съд потвърждава Присъда №285/09.04.2012 г., постановена по НОХД № 73/2012 г. по 
описа на Районен съд-Свиленград. Решението не подлежи на обжалване. В решението си съдът 
е приел, че предишното осъждане и множеството актове за установяване на административни 
нарушения, респ. влезли в сила наказателни постановление за установени митнически 
нарушения, са основание за наличие на завишена обществена опасност на дееца. 

Втората присъда15 е за наложено наказание лишаване от свобода за срок от 1 година, 
изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК отлага за изпитателен срок от 3 години, 
както и наказание глоба в размер на 1230,00 лева. Няма данни присъдата да е обжалвана. 

                                                           
14http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=ik2N9J1r0ZE%3D 
15http://www.rs-svilengrad.com/wp-content/uploads/2017/04/nohd2012/00704712/15551512.htm 

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=ik2N9J1r0ZE%3D
http://www.rs-svilengrad.com/wp-content/uploads/2017/04/nohd2012/00704712/15551512.htm
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Подобен е случаят и с третата постановена присъда за престъпление извършено от турски 
гражданин. Наказанието му отново е лишаване от свобода за срок от 8 месеца и наказание 
глоба. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието отново е отложено за срок 
от три години и присъдата не е обжалвана. 

Четвъртата постановена присъда16 е наложена на българска гражданка при повторно 
извършено деяние, след като е била осъдена с влязла в сила присъда за друго такова 
престъпление - престъпление по чл.234, ал. 2 от НК за държане на тютюневи изделия без 
бандерол с цел разпространение като изтърпяването на наказанието лишаване от свобода за 
срок от 6 месеца е било отложено. В изпитателния срок е заловена и поради това съдът я 
осъжда на наказание лишаване от свобода за срок от 9 месеца, което да изтърпи ефективно 
при първоначален „строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип. Лицето следва да 
изтърпи и първоначално наложеното и отложено наказание лишаване от свобода. Осъдената е 
извършвала престъплението в съучастие. Важно за отбелязване е, че този съдебен акт минава 
триинстанционна проверка. Хасковският окръжен съд частично я отменя като признава за 
виновен съучастника на Ц. П. К. Следва протест от Окръжна прокуратура - Хасково. Върховният 
касационен съд отказва образуване, тъй като касационният протест не отговаря на 
изискванията на чл. 351, ал. 1 НПК, защото не съдържа мотивирано касационно основание, 
предопределящо допустимост на производство пред ВКС. Присъдата влиза в сила от 24.10.2012 
г.17 

С оглед на това, че присъдите не са масово постановяван акт ще разгледаме и петата 
такава.В нея става въпрос за предмет на престъплението с най-големи размери за изследвания 
период - 3 470 броя кутии цигари без поставен на тях акцизен бандерол марка „Raquel slims”, 
на стойност 16 656 лв. осъжда на наказание лишаване от свобода за срок от 1 година и 6 
месеца, като на основание чл.58а, ал.1 от НК намалява така определеното наказание с една 
трета като определя окончателния размер на наказанието на 1 година и наказание глоба в 
размер на 8 000 лв.На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното 
наказание лишаване от свобода за срок от 3 години. Присъдата е обжалвана пред ОС – Хасково 
като е потвърдена, без право на обжалване пред ВКС. Само още една присъда18 минава 
триинстанционна проверка, като акцент тук е, че искането за възобновяване е на главния 
прокурор на ВНОХД № 54/13 г. на ОС-гр.Хасково,с отмяна на постановеното по него решение 
№ 46 от 18.03.2013 г. и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. 
Искането е допустимо, а по същество – неоснователно. ВКС остава искането на ГП без 
уважение. 

В обобщение: 

 най-често се стига до споразумение в досъдебното производство, 

 присъдите са по-скоро след невъзможност за споразумяване на страните като в тези 
случаи извършителят извършва повторно нарушение и има влязла в сила присъда с 
отложено изпълнение на наказанието, 

 когато в присъдата изпълнението на наказанието е отложено и осъденият не е 
български гражданин въобще не се стига до обжалване. 

Общ брой свършени НОХД на РС Свиленград за 2012 г.: 819, от тях 45свързани с тютюн и 
тютюневи изделия, вкл. 6 присъди (за 2 от тях няма данни за обжалване, 3 потвърдени, 1 
частично отменена).  Подсъдимите са 54, от тях 20 са безработни, 47 са чисто съдебно минало 
–  неосъждани. 

                                                           
16http://www.rs-svilengrad.com/wp-content/uploads/2017/04/nohd2012/00704712/10061812.htm 
17http://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=7q3n%2FKgZOy8%3D 
18http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=1DiUKUR6sPM%3D 

http://www.rs-svilengrad.com/wp-content/uploads/2017/04/nohd2012/00704712/10061812.htm
http://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=7q3n%2FKgZOy8%3D
http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=1DiUKUR6sPM%3D
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За сравнение НОХД за 2017 г.:  

 9 споразумения (престъпление по чл.234, ал. 1, от НК – нелегална търговия); 

 нито една присъда; 

 1 прекратено наказателно производство, поради допуснато процесуално нарушение от 
страна на разследващия орган да представи на обвиняемия и неговия защитник всички 
материали при предявяване на разследването и върнато на РП – Свиленград за 
отстраняване на допуснато отстранимо нарушение. 

Видно от данните значително намалява броят на съдебните актове в сравнение с 2012 г. (45 на 
брой) и с 2013 г. (36 на брой). 

Делата с АНД за 2017 г.: 

По Закона за митниците: 

 3 решения, които частично отменят НП относно глобата и потвърждават в частта 
относно отнемане в полза на държавата; 

 21 решения, които потвърждават НП; 

 1 решение, с което се отменя НП;  

 2 решения, които изменят НП – намалява размера на глобата. 

Общо: 27 решения 

 

3.4.1 Наблюдения върху практиката на Специализирания наказателен съд и Апелативен 
специализиран наказателен съд 

За 2012 г. в ЦУБИПСА чрез търсене по ключови думи са открити 10 НОХД за участие в 
или образуване и ръководене на организирана престъпна група (ОПГ) за извършване на 
престъпления по чл. 234 (нелегална търговия) и/или чл. 242 (квалифицирана контрабанда) от 
НК за 2012 г. По две тези дела има постановени 2 осъдителни присъди. В останалите случаи са 
сключени споразумения. 

За 2017 г. в ЦУБИПСА чрез търсене по ключови думи са открити 4 броя НОХД за участие 
в или образуване и ръководене на ОПГ за извършване на нелегална търговия (чл. 234 от НК) 
като и четирите приключват със споразумения. 

Прегледаните дела на АСНС и ВКС са в резултат на проследяване инстанционния 
контрол на двете присъди от 2012 г., защото тези от 2017 г. все още не са приключили. 

 

Характер и вид на престъплението (форма на изпълнителното деяние) 

Делата са подсъдни на Специализирания наказателен съд, тъй като престъпленията по 
чл. 234 и чл. 242 от НК са извършени от ОПГ. С малки изключения през 2012 г. става дума за 
осъществяване на състава на нелегалната търговия и по-специално държане на акцизни стоки 
без бандерол – цигари.  

Квалифицираната контрабанда е предмет на разглеждане само в два съдебни акта. По 
две от споразуменията е видно, че става дума за една и съща ОПГ, в която участва и 
длъжностно лице – граничен полицай при ГКПП. По три от делата държането е придружено с 
продажба. По едно от делата се установява липса на участие на лицето към ОПГ, а само 
извършване на престъпление по чл. 234 от НК. В мнозинството от случаите обвиняемите 
(подсъдимите) са участници в ОПГ и рядко са лицата, образували и ръководили ОПГ, 
създадени, за да извършват престъпление посочените престъпления. Прави впечатление, че по 
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три от делата поне един от извършителите осъществява състава и на други престъпления като 
например преправяне съдържанието на официални документи – паспорт; държане на повече 
от три археологически обекта по смисъла на чл. 146, ал. 1 от Закон за културното наследство; 
използване на документ с невярно съдържание – международна товарителница. През 2017 г. 
ОПГ и по четирите дела са за извършване на престъплението нелегална търговия (ал. 1 или ал. 
2). Във всички случаи става дума за „държане“. Споразумение е сключено само с един 
ръководител на ОПГ по едно от намерените за 2017 г. делата. Останалите лица (по същото и 
останалите дела) са участници в ОПГ. 

 

Профил на дееца 

През 2012 г. броят на подсъдимите (обвиняемите) по откритите от екипа дела са общо 
26. За четири от тях няма налични никакви данни, пет от тях са жени, 25 са български граждани 
и 1турски гражданин. Петима от 26-те лица са осъждани като двама от тях са реабилитирани. 
Има данни за осем лица, които са безработни (две от които жени, а едната е и вдовица) и един 
пенсионер по болест. Деветнадесет човека са със средно образование и един с основно, а за 
останалите няма данни. През 2017 г. по 4-те дела има 16 обвиняеми като всички от тях са 
български граждани и, с изключение на една жена, са мъже. Десет от тях са със средно 
образование, а пет са със основно. За един обвиняем няма данни, тъй като се изправя пред 
съда след два инсулта и не е в състояние да вземе участие в процеса. От посочените 16 лица 
шест са безработни (единият от тях е установен от съда като ръководител на ОПГ). Две от 
лицата са осъждани.  

От посоченото по-горе може да се направи извод, че социалните фактори изглежда 
оказват силно влияние върху мотивацията за участие в престъпни дейности, които носят бързи 
печалби. Голяма част от обвиняемите (подсъдимите) са със средно образование и са 
безработни, а има и такива със основно образование. В този смисъл би било удачно, ако 
държавата, при борбата с организираната престъпност, свързана с контрабанда и нелегална 
търговия, съсредоточи усилията си не само в действия по преследването им, но и в превенция. 

 

Предмет на престъплението 

Като се има предвид това, че престъпленията се извършват от ОПГ, предметът на 
престъпленията и през 2012 г., и през 2017 г. обикновено е в големи или особено големи 
размери. Така например, през 2012 г.по НОХД 824/2012 подсъдимите сключват споразумение 
за това, че са държали акцизни стоки без бандерол вносни цигари от различни марки и тютюн 
на обща стойност7 042 183.80 лв. (638 990 кутии и пакети цигари от различни марки и 69,5 кг 
тютюн за пушене). По друго дело (НОХД № 434/2012), по което обаче деянието осъществява 
състава на квалифицирана контрабанда, деецът без знанието и разрешението на митниците е 
пренесъл през границата на България с Република Гърция стоки за търговски цели, 
представляващи вносни цигари без бандерол на обща стойност 2 249 700 лв., като предметът 
на престъплението е в особено големи размери и деянието представлява особено тежък 
случай. Именно по това дело сключеното с извършителя споразумение е за извършване (като 
част от ОПГ) и за нелегална търговия, и за квалифицирана контрабанда. Това любопитно 
обстоятелство е коментирано по-долу в текста на изследването. През 2017 г. петима 
извършители са държали цигари без бандерол на обща стойност 2 143 200 лева с дължим 
акциз 1 413 600 лева. (НОХД № 1806/2017). Отново марките цигари са изключително 
разнообразни, както следва:  

- 7045 кутии с цигари марка “Victory white” на обща стойност 32 407.00 лева; 

- 15 185 кутии с цигари марка “Marble” на обща стойност 69 851.00 лева; 

- 298 624 къса цигари марка “Victory white” на обща стойност 56 738.56 лева; 
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- рязан тютюн-675, 600 кг., американ бленд, на стойност 129 715,20 лева; 

- късове цигари “Victory white”, накъсани и намачкани-18 кг., на обща стойност 
2 373,84 лева; 

- рязан тютюн-471,200 кг., вирджиния бленд, на обща стойност 88 774, 08 лева; 

- парчета цигари “Victory white”- 89 кг., на обща стойност 11 737, 32 лева; 

- 12 стека по 10 кутии във всеки, общо 120 кутии с цигари “Victory white” на обща 
стойност 552 лева; 

- 3592 къса цигари “Victory white”, на обща стойност общо 682,48 лева; 

- всичко на обща стойност 392 831.48 лева/триста деветдесет и две хиляди 
осемстотин тридесет и един лева и 48 ст./, когато такъв се изисква по закон.  

- вносни цигари от различни марки и тютюн на обща стойност 7 042 183.80 лв. (638 
990 кутии и пакети цигари от различни марки и 69,5 кг тютюн за пушене) 

В значителен брой от случаите държането на акцизни стоки е в леки или товарни 
автомобили (каквото е и средството в случаите на контрабанда), вкл. в тайници, в частен дом, 
гараж. Интересното е, че по едно от делата през 2012 г. част от акцизните цигари бе бандерол 
са държани в два офиса на спедиторска компания. 

 

Наложено по вид наказание 

За разглежданите периоди има само две присъди като останалите съдебни актове са 
споразумения с прокуратурата, одобрени от съда. По разгледаните казуси съдът обикновено 
одобрява сключеното споразумение за наказание „лишаване от свобода“ - (със средна 
продължителност между 2-4 години) като с малки изключения изпълнението на наложеното 
наказание се отлага за между 3 и 5 години. Понякога към това наказание се присъединява и 
наказанието лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки и глоба.  

По НОХД 23/2012 съдът намира подсъдимата за виновна по чл. 234 от НК и я осъжда на 
лишаване от свобода за срок от 3 години(отлага изпълнение на наказанието за срок от 5 
години), глоба в размер на 50 000 лв. и лишаване от правото да упражнява търговска дейност с 
акцизни стоки за срок от 3 години и я оправдава за участие в ОПГ. „В конкретния случай не е 
налице нито едно доказателство, което да сочи, че подсъдимата е знаела за създадената от 
свидетеля К. организация по разпространение на цигари без бандерол.Д. е приемала К. за свой 
клиент и няма доказателства, от които е възможно да се направи извод , че той ѝе казвал за 
начина, по който продава закупените цигари и за това е създал трайна организация. При 
оценката на доказателствата не е възможно да се направи дори хипотетичен извод в тази 
посока.“ С решение № 3/04.02.2013 г. по ВНОХД № 230/2012 г. АСНС отменя присъдата поради 
допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в хода на съдебното 
производство и делото е върнато на първонстанционния съд за ново разглеждане от друг 
състав. С присъда № 10/15.04.2013 г. по НОХД № 238/13 г. СНС подсъдимата Ц. И. Д. е призната 
за виновна в извършено престъпление по чл. 234, ал. 1, предл. 1 и 2 НК и е осъдена на осем 
месеца лишаване от свобода, чието изпълнението е отложено за изпитателен срок от 3 години, 
както и на лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от две 
години. Със същия съдебен акт подсъдимата е призната за невиновна и оправдана по 
обвинението за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2, т. 2, вр. ал. 2 НК. Следва 
протест на прокурор от СП и жалба от адвоката в осъдителната й част. Протестът срещу 
първоинстанционната присъда е приет за неоснователен и е оставен без уважение, а жалбата 
на защитата – за частично основателна относно времето на извършване на престъпното деяние 
по чл. 234, ал. 1 НК.Решение № 29 от 12.11.2013, според което съдът оправдава подсъдимата 
да е извършила престъплението по чл. 234, ал. 1, предл. 1 и 2 НК за периода 30.01.2011 г. - 
31.01.2011 г. като потвърждава като правилна в останалата й част, т. е. изменя присъда. Няма 
данни решението да е обжалвано пред ВКС.  

https://www.asns-sofia.bg/images/stories/asns/PDF_Resheniq/r_29_2013.pdf
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По отношение на другата присъда съдът налага едно общо наказание лишаване от 
свобода за срок от 2 години, при първоначален строг режим на изтърпяване в затворническо 
общежитие от закрит тип, както и наказание лишаване от право да упражнява професии и 
дейност, свързана с продажбата и държане на акцизни стоки за срок от 3 години. Присъдата е 
обжалвана пред Апелативния специализиран наказателен съд (въззивно решение № 2 от 
30.01.2013г., постановено по ВНОХД № 65/12г.). Апелативният съд е изменил атакуваната пред 
него първоинстанционна присъда „в частта, с която за престъплението по чл.234, ал.4 от НК на 
подсъдимия е наложено наказание по чл.37, ал.1, т.7 от НК, като вместо лишаване от право да 
упражнява професии и дейност, свързана с продажбата и държане на акцизни стоки за срок от 
три години е определил наказание-лишаване от право да упражнява търговска дейност с 
акцизни стоки за срок от три години. Съответно е направена промяна и по отношение на 
определеното общо наказание. В останалата част присъдата е била потвърдена. Съдебният акт 
е потвърден от ВКС (Решение № 279, 23 юли 2013 г.), който намира, че изменението на 
присъдата, което е направил въззивният съд, свързано с това наказание е законосъобразно и 
остава в сила въззивното решение. 

През 2017 г. споразумение по НОХД № 2879/2017 прави впечатление, че съдията е 
обърнал достатъчно внимание на делото, за да предложи промени в споразумението, които 
по-справедливо да индивидуализират наказанията на всеки от обвиняемите. 

 

Важни моменти от практиката 

Видно от две от споразуменията от 2012 г. по НОХД № 2039/2012и по НОХД № 
2040/2012 (предвид описаните съучастници и фактическа обстановка) е, че, става дума за една 
и съща ОПГ. Тъй като и двете споразумения са от една и съща дата (09.12.2012 г.), но са двама 
различни подсъдими, участвали в една ОПГ, може да се предположи, че това е направено с цел 
увеличаване на статистиката на съда. 

Както бе посочено по-горе по едно от делата от 2012 г., чийто предмет на престъпление 
е в особено големи размери (акцизни стоки без бандерол на обща стойност 2 249 700 лв.), 
одобреното от съда споразумение е за извършване (като част от ОПГ) едновременно и на 
нелегална търговия, и на квалифицирана контрабанда19при положение, че става въпрос за 
един и същи предмет. В подобна ситуация (щом става въпрос за едни и същи стоки) 
пренасянето поглъща държането, следователно извършителят би трябвало да се е признал за 
виновен само за едно престъпление, а именно квалифицирана контрабанда.  

 

3.5 Проверки на работата на прокуратурата от страна на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет 

Добре подготвените доказателства допринасят в досъдебното производство, прокуратурата да 
направи правилна квалификация на престъплението и по убедителен начина да повдигне 

                                                           
19. На 13.12.2010 г. на ГКПП Кап.Петко войвода с товарен автомобил ************ с ремарке с peг. № 
***** и чрез използване на документ с невярно съдържание - международна товарителница, без 
знанието и разрешението на митниците, пренесъл през границата на страната ни с Р.Гърция стоки за 
търговски цели, представляващи вносни цигари без бандерол на обща стойност 2 249 700 лв., като 
предмета на престъплението е в особено големи размери и деянието представлява особено тежък 
случай - престъпление по чл.242 ал.4 пр.1 вр. ал.1 б."б" и б."д" от НК. 
2. На 13.12.2010 г. на ГКПП Кап.Петко войвода в товарен автомобил ********* с ремарке с per. № ***** 
държал акцизни стоки без бандерол, когато се изисква такъв по закон/ чл.22 т.2 от ЗАДС и чл.25 ал. 1 от 
ЗТТИ/ - вносни цигари от различни марки на обща стойност 2 249 700 лв., като предметът на 
престъплението е в големи размери - престъпление по чл.234 ал.2 т.2 и т.3 вр. ал.1 от НК. 
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обвинение на извършителя. Цялостната проверка на фактите и обстоятелствата се извършва в 
последната съдебна фаза. А качеството на работата на прокуратурата се проверява от 
Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС). За изследвания период има два акта от 
проверки на ИВСС по темата. 

1. АКТ за резултати от извършена тематична проверка по заповед на ГИ № ТП-01-6/16.11.2016 
г. на тема: преписки по чл.234 от НК, приключили с постановление за отказ да се образува 
досъдебно производство или с постановление за прекратяване на наказателното 
производство20. 

Обхватът на проверката включва 17 районни прокуратури, но в акта за проверка са посочени 
само10: РП Елхово, РП Козлодуй, РП Враца, РП Монтана, РП Бяла Слатина, РП Оряхово, РП Кула, 
РП Видин, РП Мездра, РП Пловдив. Не става ясно защо не са изчерпателно посочени всички РП, 
които са били обект на проверката. Периодът на проверка е 2014 – 2015 г.  

Актът от проверката разкрива няколко основания за прекратяване на наказателното 
производство: 

i. Маловажност на случая – по 76 дела (49%) 

ii. Липса на акцизни стоки – по 53 дела (34,2 %) 

iii. Липса на предмет на престъплението – по 18 дела (11,6 %) 

iv. Липса на субект или недоказаност – 8 дела (5,2 %) 

v. Прекратено, съобразно чл. 61 от НК (непълнолетен, извършил поради увлечение 
или лекомислие престъпление, което не представлява голяма обществена 
опасност) – 1 дело (0,6%). 

Както е видно от данните, главните основания за прекратяване на наказателните производства 
за нелегална търговия са маловажността на случаите и липсата на акцизни стоки (общо 83,2 %). 

Наказателният кодекс съдържа дефиниция на „маловажен случай“. Това е престъпление, което 
е с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на 
престъпление от съответния вид поради липсата или незначителността на вредните последици 
или с оглед на други смекчаващи обстоятелства. По дела за нелегална търговия по-ниската 
степен на обществена опасност се определя и от ниската стойност на предмета на 
престъплението (наред с всички останали фактори взети в тяхната съвкупност и 
взаимосвързаност). Критерият е минималната работна заплата. В Акта от проверката обаче се 
посочва, че наблюдаващите прокурори не във всички постановления „са обсъдили 
обществената опасност на дееца и деянието, които са другите задължителни елементи при 
преценка на маловажност на случая“.  

Под „липса на акцизни стоки“ ИВСС разглежда случаи, в които е образувано досъдебно 
производство, тъй като е открит тютюн, който обаче след направените експертизите се оказва 
„пул“ (технологичен тютюнев отпадък). В тази връзка ИВСС идентифицират пропуски и 
дефицити на разследващите органи, изразяващи се в: 

- Липса на посочване в наказателните постановления дали деянието не представлява 
друго престъпление (против здравето например) или административно нарушение от 
компетентността на други държави органи (Комисия за защита на потребителите); 

- Противоречива практика по отношение разпореждането със иззетите веществени 
доказателства. Според някои прокурори отпадъкът подлежи на изземване и 
унищожаване, докато според други той следва да се върне на съответното лице. Това 
води до разнородни регионални практики и липса на уеднаквяване на практиката. 

                                                           
20http://www.inspectoratvss.bg/acts/1494428311.pdf 

http://www.inspectoratvss.bg/acts/1494428311.pdf


25 

 

Като основание за прекратяване на производството „липсата на предмет на престъплението“ 
се изразява в това, че разследващите органи не са установили наличие на акцизни стоки на 
местата посочени в сигнали или разпити на свидетели, въз основа на които досъдебните 
производства са били образувани.  

Чрез проверката ИВСС освен това е установило, че „не във всички постановления за 
прекратяване на наказателното производство е посочено пред кой орган и в какъв срок 
подлежи на обжалване прокурорският акт.“ 

Близо 87 % от произнасянията на прокурорите са в законоустановения срок (чл. 242, ал. 4 от 
НПК). 

По отношение на прокурорските постановления за отказ от образуване на досъдебно 
производство Актът от проверката установява: 

-  че прокурорите „в малка част от постановленията“ не са посочили, че актът подлежи на 
обжалване; 

- противоречива практика по отношение на нуждата от произнасяне по приобщените 
вещи в постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство (от общо 
112 постановления за отказ само по 43 от тях има изрично произнасяне по 
приобщените вещи). Този проблем обаче произтича от законовите разпоредби – чл. 
213 от НПК не предвижда изрично дали постановлението съдържа въпроса за 
приобщаване на веществените доказателства. 

- Близо 80% от произнасянията са в едномесечен срок от постъпването на преписката; 

Във връзка с изпращането на преписката за налагане на административно наказание Актът от 
проверката установява, че: 

- В 75,6% от преписките и делата прокурорите изпращат материалите до 
административните органи; 

- В 18% от случаите няма предмет, подлежащ на облагане с акциз; 

- В 3,6% е налице пропуск – не са изпратени материали; 

- В 2,8% от случаите не е установен извършител. 

 

2. АКТ за резултати от извършена тематична планова проверка по заповед на ГИ № ТП-01-
7/22.11.2016 г. на тема: досъдебни производства и преписки, водени по чл. 242 от НК, 
приключили с постановление за отказ да се образува досъдебно производство или с 
постановление за прекратяване на наказателното производство21. 

Актът обхваща 12 ОП: (ОП Враца, ОП Добрич, ОП Бургас, ОП Монтана, ОП Плевен, ОП Видин, 
ОП Ловеч, ОП Пловдив, ОП Ямбол, ВОП Сливен, ВОП Пловдив, ВОП София) запериода 2014 – 
2015 г.  

Актът за проверка установява, че основните причини за отказ от образуване на досъдебно 
производство са „липсата на кумулативните изисквания по чл. 242, ал. 1, б. „д“ от НК (липса на 
изискването стоките да се в „големи размери“), липса на пряк умисъл, наличие на 
незавършено производство за същото деяние.“ Това обаче касае само 7 преписки за 2 години 
(2014 и 2015 г.) на две окръжни прокуратури (ОП - Ямбол с 6 преписки и ОП - Бургас с 1). Това 
обаче поражда въпроса защо са избрани тези прокуратури за проверка и защо от обхвата на 

                                                           
21http://www.inspectoratvss.bg/acts/1494338530.pdf 

http://www.inspectoratvss.bg/acts/1494338530.pdf
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проверката са изключени важни ОП като Хасково и Благоевград, в чиито райони се 
благоприятства контрабандата и нелегалната търговия? 

Друга констатация на ИВСС е, че невинаги в диспозитива на постановлението за отказ от 
образуване прокурорът е посочил, че то подлежи на обжалване.  

Основанията за прекратяване на наказателното производство са: 

- Изтичане на  давностен срок – 56, 25%; 

- Деянието не е извършено или не съставлява престъпление – 31,25%; 

- Спрямо същото лице за същото престъпление има незавършено наказателно 
производство – 6,15%; 

- Малозначителен случай – 6,15%. 

За проверявания период (2014 г. и 2015 г.) са постановени общо 17 постановления за 
прекратяване (на 4 постановление на ОП (Бургас – 6, Враца – 4, Видин – 5 и ВОП София – 2).  

*** 

При преглед на актовете и от двете проверки не стават ясни мотивите защо Инспекторатът е 
избрал да проверява точно тези прокуратури. Това поставя под съмнение изводите и 
направените обобщения от ИВСС. 

 

3.6 Някои потвърждения от интервютата 

Проведените от екипа интервюта дават основание да се направят следните обобщения относно 
маршрута на контрабандните тютюневи изделия и крайната цел на доставка и 
разпространение: 

 Основните канали, от които идват стоки към България (предимно с цел износ към други 
страни, по-рядко за вътрешно разпространение), са:  

o Македония – стоките от там се продават преди всичко в регионите на 
Кюстендил и Благоевград. 

o Турция – цигари, идващи основно от безмитни магазини и се продават в Ямбол, 
Бургас, Хасково, Пловдив  

o Гърция – за стоките с произход от там се посочва, че са „с по-сериозна 
организация и имат един, условно га го наречем „разпределителен център“ 
някъде около Плевен“. 

На територията на България като основен маршрут се очертава ГКПП Капитан Андреево 
– Дунав мост, с цел стоките да излизат през Румъния към Централна и Западна Европа. 

За основен фактор в тази посока се сочи преориентацията в последните 4-5 години от 
разпространение на едро към разпространение на дребно, включително изследванията на 
„празните опаковки“, които правят възможна сравнимостта на различните области, съответно 
показват кой областен директор до каква степен успява да се справи с проблема.  

 Преобладават мненията, че при контрабандата на тютюневи изделия и нелегалната 
търговия има политическо покровителство – от високите етажи на властта до по-ниски 
равнища (регионални дирекции, митнически служители). Не са посочени конкретни 
допускания или примери, но респондентите правят тази констатация като 
саморазбираща се очевидност. Изказва се единствена позиция, че политическото 
покровителство по-скоро е оттеглено към днешна дата. Такова е съществувало до 2014 
г., като е било свързано с протекции към легален български производител на цигари. 
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Впоследствие те са оттеглени, като това пряко е резултирало в спад на нелегалната 
търговия в страната и в същото време не е допусната компенсация от външни 
източници. 

 

Трудности при разкриването 

Основните затруднения при разкриването и доказването на контрабанда и нелегална 
търговия с тютюневи изделия, споделени от почти всички респонденти, се изразяват в:  

 Доказване кой е извършителят, включително поради факта, че подобни дейности най-
често се извършват от т.нар. „мулета“, които в повечето случаи не знаят кой е реалният 
извършител, тъй като нелегалните стоки преминават през множество лица.  

 Свързването на извършителя с предмета на престъплението:  

„Едно от най-честите ни затруднения е доказването точно кое лице държи тютюневите 
изделия. Те най-често се намират в автомобил, в който има 2,3,4, до 5 човека. Т.е. трудно е 
свързването на извършителя с предмета на престъплението. Трябва да се докаже на кого 
точно са тези цигари, особено ако са поставени на едно място в автомобила.“ 
(Прокуратура) 

 

Унищожаване на конфискуваните стоки 

Идентифициран е проблем с унищожаване на конфискуваните стоки: 

„Тютюневите изделия преимуществено се унищожават от ДА „Митници“. Има известни 
затруднения с оглед на нормативната уредба, защото ако същите са иззети от друга 
държавна структура, би следвало тази държавна структура да ги унищожи, а тя не винаги 
разполага с необходимите технически средства за това. Затова стремежът на 
правосъдните органи е да възложи унищожаването им на ДА „Митници“, които са 
достатъчно добре обезпечени в тази насока“. (Прокуратура) 

Посочва се конкретен казус, в който МВР е имало задължение да съхранява и унищожи иззети 
тютюневи изделия, но поради липса на техническа база стоката е съхранявана неправилно и е 
станала негодна (мухлясала), което е наложило отпадането на воденото дело.   

„При унищожаването има голям проблем. То се извършва едва след приключване на 
съдебното производство. Законът за акцизите разпорежда, че иззетите акцизни стоки се 
съхраняват от органа, който ги е иззел. По-рано след изземването и изследването ги 
предавахме в Агенция „Митници“, те ги съхраняваха и след края на делото съдът им 
изпращаше препис от решението и им разпореждаше унищожаване. Те имат техническата 
база, възможностите и практиката да го правят без проблем. …МВР няма пещи или 
съоръжения за нарязване и унищожаване, които да отговарят на Закона за околната среда. 
Правихме проучвания, механизмът е доста натоварващ и определено ни създава проблеми.“ 
(МВР). 
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4. Заключение 

Обобщението на прегледа показва следното: 

 По данни от интернет страницата на РС Свиленград общият брой свършени 
наказателни дела от общ характер (НОХД) на РС Свиленград за периода от 
01.01.2012г. до 31.12.2012г.са 819. От тях 45 се отнасят до нелегална търговия с 
тютюневи изделия. Тези 45 съдебни акта включват шест присъди (всичките 
осъдителни) и 39 споразумения, сключени между прокуратурата и подсъдимите. От 
6-те присъди има данни за четири обжалвани или протестирани пред по-горна 
инстанция (ОС Хасково): три са потвърдени, една е частично отменена (една от 
подсъдимите е оправдана от ОС Хасково), две не са обжалвани. При две от 
присъдите е установено съучастие като по един подсъдим и от двете дела е осъден 
ефективно. Едната подсъдима обаче е оправдана от ОС Хасково (частично 
отменената присъда) като така на практика има само едно ефективно осъдено 
лице на лишаване от свобода за срок от 1 година и 2 месеца и наказание „глоба“ в 
размер на 2500 лв. В 8 от 39-те дела, приключили със споразумение, е установено 
съучастие. 

По отношение на една от потвърдените присъди, главният прокурор е направил 
искане за възобновяване на въззивното дело на ОС Хасково, отмяна на 
постановеното по него решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг 
състав на същия съд. Върховния касационен съд (ВКС) е счел, че искането е 
допустимо, а по същество – неоснователно. ВКС остава искането на ГП без 
уважение22. Споменатата по-горе частично отменена присъда е протестирана от ОП 
Хасково. ВКС отказва образуване, тъй като касационният протест не отговаря на 
изискванията на чл. 351, ал. 1 НПК – не съдържа мотивирано касационно 
основание, предопределящо допустимост на производство пред ВКС. 

 По данни от интернет страницата на РС Свиленград общият брой свършени 
наказателни дела с административен характер (АНД) от РС Свиленград за периода 
от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. са 28323. От тях 25 се отнасят до контрабандата като 
административно нарушение и триза нелегалната търговия като административно 
нарушение. От общо 28 решения, РС Свиленград потвърждава 24 наказателни 
постановления, триизменя като неправилни в частта относно размера на глобата, 
една отменя като неправилно поради това, че липсва субективният елемент на 
изпълнителното деяние (впоследствие потвърдено от Административен съд 
Хасково). За 21 от решенията има данни за това, че несъмнено са влезли в сила. От 
тях седем са обжалвани пред АС Хасково и са оставени в сила, едно е отменено 
(отменено е и съответното наказателно постановление) и едно е отменено и 
върнато за ново разглеждане от друг състав на РС Свиленград. 

Макар не всички мотиви да са достъпни, следва да се отбележи повторяемостта на 
някои наблюдения на съда по наказателните дела с административен характер АНД, свързани с 
митническата контрабанда, а именно: че е „налице упоритост от страна“ на някои извършители 
на митническа контрабанда; че наличието на вече наложени административни наказания не са 
оказали „необходимото превантивно действие“ (напротив стойността на укритите стоки се 
увеличава) и че „районът на Районен съд - Свиленград е особено чувствителен към 
митническата контрабанда предвид зачестяването на подобни нарушенияв последно време“ 
(подобен извод присъства и в мотиви от по-скорошни решения). Въпреки че не може да се 
говори за представителност на извадката, бихме могли да презумираме, че съдът, като 

                                                           
22http://www.vks.bg/vks_p03.htm 
23В статистиката от интернет страницата на съда относно НАХД са включени и 20 НОХД, и 1 ЧНД, които 
следва да бъдат извадени от общата бройка НАХД.  

http://www.vks.bg/vks_p03.htm
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непосредствено изложен на динамиките в това отношение, е в позиция да достига до 
обективни заключения в мотивите си. 

Разгледаната практика (НОХД и АНД) може да се тълкува по следните начини:  

- Съдебната практика е последователна – наблюдава се висок процент на потвърдени 
присъди, наказателни постановления и решения; 

- Или става въпрос за индивидуални престъпления/правонарушения, които се извършват 
с цел осигуряване на по-голям допълнителен доход (за това говори и профилът на 
извършителите: от общо 54 подсъдими по НОХД 20 са безработни; да се има предвид, 
че това обстоятелство не е посочено изрично за всички подсъдими, т.е. би могло 
безработните да са повече; 47 са неосъждани (от 7-те осъдени 2-ма са реабилитирани); 
по отношение на НАХД подобни данни не са налични), или нелегалният пренос и 
държане на тютюн и тютюневи изделия е неособено ефективно разследван; фокусиран 
е предимно върху преките извършители, т.е. профилът говори по-скоро за „битова“ или 
за организирана престъпност посредством лица в уязвимо състояние без да се стига 
реално до организаторите. 

- Наблюдава се неефективност по отношение на превенцията -определени лица 
продължават да извършват правонарушения, въпреки че са санкционирани за 
предишни такива (наказват се лица, които са бедни и поради това извършват престъпни 
деяния (т.е. могат да жертват условно осъждане за някой друг лев). Наказват се лица, 
които могат да си го „позволят“, тъй като познават как работят правоохранителната и 
правораздавателната системи, „разминават“ се само с поредния акт за установяване на 
административното нарушение. 

Делата, определени като квалифицирана контрабанда по чл. 242 НК са подсъдни като 
първа инстанция на окръжен съд, в случая на ОС Хасково. Освен, че е окръжен съд в 
пограничен район изборът на този ОС е мотивиран с това, че: 

- първа инстанция за квалифицирана контрабанда, 

- градът от основната извадка с най-висок процент (12%) на цигари, непредназначени за 
местния пазар 

- упражнява инстанционен контрол на РС Свиленград по останалите разгледани дела. 

Сравнителното изследване на практиката за 2017 г. отбелязва драстичен спад в броя на 
постановените съдебни актове (2012 г. – 58 съдебни акта: 4 присъди, всички условни и 54 
споразумения; 2017 – само 8: 1 присъда, отменена от Апелативен съд-Пловдив и 7 
споразумения) във връзка с квалифицираната контрабанда. Видно от данните намаляването на 
регистрираните случаи е налице понижаване на нивото на престъпност. 

На този етап от изследването селектираната съдебна практика показва добро 
взаимодействие между институциите. Липсват обаче разследвания и съответно осъдителни 
присъди, които да показват контрабанда и нелегална търговия в особено големи размери. 
Това, от своя страна, навежда на мисълта, че контрабандистите в България не биват 
регистрирани по официалния ред, а ползват свои канали в институциите.  

Опитът за интервюиране на държавни служители и магистрати потвърждава това 
твърдение. Въпроси за съществуването на висока корупция и политически чадър над 
контрабандистите биват посрещани с неохота или директен отказ от коментар. Така се оказва, 
че държавата работи добре в несъществените казуси, а липсата на крупни разследвания и 
разкрити престъпление демонстрира отказ от упражняване на реална борба с този вид 
правонарушения. 
  



30 

Приложение – списък на актовете 

Прегледана съдебна практика: 

Районен съд 
Свиленград 

Районен съд 
Свиленград 

Районен съд 
Свиленград 

Окръжен съд Хасково 
Административен съд 
Хасково 

НОХД № 1132/2012 НОХД № 932/2012 НОХД № 814/2017 ВНОХД № 238/2012 КАНД No 40/2012  

НОХД № 1181/2012 НОХД № 1083/2012 НОХД № 768/2017 

ВНОХД № 494/2012 (вкл. 
Разпореждане на Зам.- 
председателя на ВКС с отказ 
от образуване с вх.номер 
17689) 

КАНД No 108/2012 

НОХД № 1236/2012 НОХД № 1053/2012 НОХД № 765/2017 ВНОХД № 618/2012 КАНД No 109/2012 

НОХД № 1214/2012 НАХД № 1060/2011 НОХД № 738/2017 ВНОХД № 54/2013  КАНД No 164/2012  

НОХД № 1237/2012 НАХД № 224/2011 НОХД№ 692/2017 НОХД № 10578/2010 КАНД №152/2012  

НОХД № 193/2013 НАХД № 20/2012 НОХД № 627/2017 НОХД № 668/2011 КАНД №198/2012 

НОХД № 470/2012 НАХД № 879/2011 НОХД № 576/2017 НОХД № 674/2011 КАНД №271/2012 

НОХД № 48/2013 НАХД № 1079/2011 НОХД № 557/2017 НОХД № 12/2012 КАНД №386/2012  

НОХД № 484/2012 НАХД № 109/2012 НОХД № 453/2017 НОХД № 20/2012 КАНД № 442/2012 

НОХД № 301/2013 НАХД № 1100/2011 НОХД № 240/2017 НОХД № 31/2012 КАНД № 455/2012 

НОХД № 369/2013 НАХД № 21/2012 НОХД № 176/2017 НОХД № 701/2011 
 

НОХД № 222/2013 НАХД № 19/2012 АНД № 687/2017 НОХД № 53/2012 
Апелативен съд 
Пловдив 

НОХД № 312/2013 НАХД № 81/2012 АНД № 841/2017 НОХД № 560/2011 ВНОХД № 382/2017 

НОХД № 328/2013 НАХД № 82/2012 АНД № 857/2017 НОХД № 122/2012 
 

НОХД № 162/2013 НАХД № 66/2012 АНД № 792/2017 НОХД № 688/2011 
Специализиран 
наказателен съд 

НОХД № 352/2013 НАХД № 80/2012 АНД № 735/2017 НОХД № 181/2012 НОХД № 2039/2012 

НОХД № 416/2013 НАХД № 263/2012 АНД № 697/2017 НОХД № 680/2011 НОХД № 2040/2012 

НОХД № 450/2013 НАХД № 1025/2011 АНД № 269/2017 НОХД № 154/2012 НОХД № 1570/2012 

НОХД № 544/2013 НАХД № 316/2012 АНД № 552/2017 НОХД № 197/2012 НОХД № 23/2012 

НОХД № 1067/2012 НАХД № 444/2012 АНД № 729/2017 НОХД № 223/2012 НОХД № 824/2012 

НОХД № 649/2013 НАХД № 369/2012 АНД № 686/2017 НОХД № 224/2012 НОХД № 23/2012 

НОХД № 620/2013 НАХД № 285/2012 АНД No 310/2017 НОХД № 336/2012 НОХД № 434/2012 

НОХД № 818/2013 НАХД № 447/2012 АНД No 734/2017 НОХД № 334/2012 НОХД № 304/2012 

НОХД № 678/2013 НАХД № 368/2012 АНД No 625/2017 НОХД № 335/2012 НОХД № 31/2012 

НОХД № 776/2013 НАХД № 556/2012 АНД No 928/2016 НОХД № 364/2012 НОХД № 12/2012 

НОХД № 868/2013 НАХД № 631/2012 АНД № 702/2017 НОХД № 376/2012 НОХД № 2879/2017 

НОХД № 869/2013 НАХД № 552/2012 АНД № 561/2017 НОХД № 381/2012 НОХД № 1806/2017 

НОХД № 478/2013 НАХД № 565/2012 АНД № 155/2017 НОХД № 390/2012 НОХД № 2947/2017 

НОХД № 972/2013 НАХД № 574/2012 АНД № 685/2017 НОХД № 397/2012 НОХД № 2215/2017 

НОХД № 993/2013 НАХД № 984/2012 АНД № 507/2017 НОХД № 405/2012 
 

НОХД № 694/2013 НАХД № 1018/2012 АНД № 620/2017 НОХД № 420/2012 
 

НОХД № 1019/2013 НАХД № 1019/2012 АНД № 980/2016 НОХД № 375/2012 
 

НОХД № 1165/2013 НАХД № 1145/2012 АНД № 862/2016 НОХД № 460/2012 
 

НОХД № 1057/2013 НАХД № 1158/2012 АНД № 594/2017 НОХД № 414/2012 
 

НОХД № 1177/2013 НАХД № 934/2012 АНД № 861/2016 НОХД № 508/2012 
 

НОХД № 1118/2013 НАХД № 1081/2012 АНД № 473/2017 НОХД № 531/2012 
 

НОХД № 53/2012 НАХД № 51/2013 АНД № 877/2016 НОХД № 505/2012 
 

НОХД № 967/2011 НАХД № 27/2013 АНД № 876/2016 НОХД № 430/2012 
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НОХД № 36/2012 НАХД № 92/2013 АНД № 853/2016 НОХД № 541/2012 
 

НОХД № 124/2012 НАХД № 189/2013 АНД № 113/2017 НОХД № 599/2012 
 

НОХД № 243/2012 НАХД № 135/2013 АНД № 384/2017 НОХД № 593/2012 
 

НОХД № 73/2012 НАХД № 64/2013 АНД № 398/2017 НОХД № 452/2012 
 

НОХД № 173/2012 НАХД № 175/2013 АНД № 102/2017 НОХД № 605/2012 
 

НОХД № 204/2012 НАХД № 190/2013 АНД № 194/2017 НОХД № 606/2012 
 

НОХД № 237/2012 НАХД № 323/2013 АНД № 917/2016 НОХД № 578/2012 
 

НОХД № 216/2012 НАХД № 1098/2012 АНД № 250/2017 НОХД № 611/2012 
 

НОХД № 201/2012 НАХД № 46/2013 АНД № 142/2017 НОХД № 635/2012 
 

НОХД № 266/2012 НАХД № 495/2013 АНД № 103/2017 НОХД № 640/2012 
 

НОХД № 155/2012 НАХД № 441/2013 АНД № 129/2017 НОХД № 674/2012 
 

НОХД № 327/2012 НАХД № 518/2013 АНД № 899/2016 НОХД № 758/2012 
 

НОХД № 401/2012 НАХД № 596/2013 АНД № 916/2016 НОХД № 643/2012 
 

НОХД № 413/2012 НАХД № 634/2013 АНД № 1024/2016 НОХД № 645/2012 
 

НОХД № 360/2012 НАХД № 598/2013 АНД № 1023/2016 НОХД № 660/2012 
 

НОХД № 437/2012 НАХД № 461/2013 АНД № 156/2017 НОХД № 670/2012 
 

НОХД № 100/2012 НАХД № 635/2013 АНД № 922/2013 НОХД № 769/2012 
 

НОХД № 375/2012 НАХД № 551/2013 АНД № 928/2013 НОХД № 735/2012 
 

НОХД № 448/2012 НАХД № 605/2013 АНД № 765/2013 НОХД № 696/2012 
 

НОХД № 453/2012 НАХД № 644/2013 АНД № 753/2013 НОХД № 752/2012 
 

НОХД № 488/2012 НАХД № 816/2013 АНД № 754/2013 НОХД № 789/2012 
 

НОХД № 506/2012 НАХД № 443/2013 АНД № 755/2013 НОХД № 804/2012 
 

НОХД № 531/2012 НАХД № 599/2013 АНД № 756/2013 НОХД № 810/2012 
 

НОХД № 562/2012 НАХД № 614/2013 АНД № 793/2013 НОХД № 935/2016 
 

НОХД № 455/2012 НАХД № 727/2013 АНД № 906/2013 НОХД № 969/2016 
 

НОХД № 652/2012 НАХД № 757/2013 АНД № 1018/2013 НОХД № 1021/2016 
 

НОХД № 653/2012 НАХД № 758/2013 АНД № 938/2013 НОХД № 106/2017 
 

НОХД № 654/2012 НАХД № 769/2013 АНД № 1033/2013 НОХД № 211/2017 
 

НОХД № 655/2012 НАХД № 790/2013 АНД № 1147/2013 НОХД № 189/2017 
 

НОХД № 656/2012 НАХД № 744/2013 АНД №1242/2013 НОХД № 382/2017 
 

НОХД № 670/2012 НАХД № 778/2013 АНД № 1144/2012 НОХД № 668/2017 
 

НОХД № 220/2012 НАХД № 786/2013 АНД № 1007/2012 
  

НОХД № 629/2012 НАХД № 830/2013 АНД № 106/2013 
  

НОХД № 682/2012 НАХД № 745/2013 АНД № 490/2013 
  

НОХД № 499/2012 НАХД № 746/2013 АНД № 668/2013 
  

НОХД № 625/2012 НАХД № 809/2013 АНД № 1120/2013 
  

НОХД № 931/2012 НОХД № 157/2017 АНД № 324/2013  
  

НОХД № 1016/2012 НОХД № 167/2017 АНД № 177/2013 
  

НОХД № 1017/2012 НОХД № 951/2017 

 
  

 


