ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Апелативен съд – Пловдив отмени Присъда № 15 от 19.03.2014 г.,
постановена по НОХД № 330/2012 г. по описа на Пазарджишкия окръжен
съд в частта й, с която подсъдимият ЮСУФ ГОРЕЛСКИ е признат за
виновен за извършено престъпление по чл. 109, ал. 2, пр. първо вр. чл. 108,
ал. 1, пр. второ от НК, за което на основание чл.78а, ал. 1 от НК е освободен
от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание
глоба в размер на 2000 лв., като вместо това ПРИЗНАВА подсъдимият
ЮСУФ ГОРЕЛСКИ ЗА НЕВИНЕН в това от м. март 2008 г. до 06.10.2010 г.
на територията на Република България да е членувал в организация,
действала на територията на областите Смолян, Благоевград и Пазарджик,
ръководена от Саид Мутлу и с членове: Абдуллах Салих, Ахмед Муса,
Неджми Дъбов, Хайри Шерифов, Байрам Ушев, Ахмед Абдурахманов, Изет
Джалев, Мохамед Камбер, Найме Горелска, Али Хайраддин и Али Ходжа,
която си е поставила за цел извършване на престъпления по Глава първа от
НК, а именно проповядване на антидемократична идеология – идеологията
на салафитското направление на исляма, изразяваща се в противопоставяне
на принципите за демокрация, разделение на властите, либерализъм,
държавност и върховенство на закона, основни човешки права, като
равенство на мъжете и жените и религиозна свобода, поради което го
ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му в този смисъл обвинение за
извършено престъпление по чл. 109, ал. 2, пр. първо вр. чл. 108, ал. 1, пр.
второ от НК.
ИЗМЕНЯ Присъда № 15 от 19.03.2014 г., постановена по НОХД №
330/2012 г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд, както следва:
- ПРИЗНАВА подсъдимият САИД МУТЛУ за НЕВИНЕН в това да
е извършил престъплението по чл. 109, ал. 1, пр. второ вр. чл. 108, ал. 1, пр.
второ от НК и в периода от м. май 2005 г. до м. февруари 2008 г. вкл., както
и да е ръководил организация, в която е членувал и ЮСУФ ГОРЕЛСКИ,
поради което го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му в този
смисъл обвинение;
- ПРИЗНАВА подсъдимият АЛИ ХОДЖА за НЕВИНЕН в това да е
извършил престъплението по чл. 109, ал. 2, пр. първо вр. чл. 108, ал. 1, пр.
второ от НК и в периода от м. май 2005 г. до м. февруари 2008 г. вкл., както
и да е членувал в организация, в която е членувал и ЮСУФ ГОРЕЛСКИ,
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поради което го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му в този
смисъл обвинение;
- ПРИЗНАВА всеки от подсъдимите АХМЕД МУСА, АБДУЛЛАХ
САЛИХ, НЕДЖМИ ДЪБОВ, ХАЙРИ ШЕРИФОВ, БАЙРАМ УШЕВ,
АХМЕД АБДУРРАХМАНОВ, ИЗЕТ ДЖАЛЕВ, МОХАМЕД КАМБЕР,
НАЙМЕ ГОРЕЛСКА и АЛИ ХАЙРАДДИН за НЕВИНЕН в това да е
извършил престъплението по чл. 109, ал. 2, пр. първо вр. чл. 108, ал. 1, пр.
второ от НК чрез членство в организация, в която е членувал и ЮСУФ
ГОРЕЛСКИ, поради което ги ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото
им в този смисъл обвинение;
- ИЗМЕНЯ Присъдата в частта й, с която на подсъдимия САИД
МУТЛУ за престъплението по чл.109, ал.1 пр. второ вр. с чл. 108, ал. 1, пр.
второ от НК при условията на чл. 54 НК е наложено наказание една година
лишаване от свобода, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно
наказание ГЛОБА в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева;
- ИЗМЕНЯ Присъдата в частта й, с която на подсъдимия
АБДУЛЛАХ САЛИХ за престъплението по чл.109, ал.2 пр. първо вр. с чл.
108, ал. 1, пр. второ от НК при условията на чл. 54 НК е наложено наказание
десет месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно
наказание ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева;
- ИЗМЕНЯ Присъдата в частта й, с която, на основание чл. 78а, ал.
1 от НК, на подсъдимия АЛИ ХОДЖА е наложено административно
наказание глоба за престъплението по чл.109, ал.2 пр. първо вр. с чл. 108, ал.
1, пр. второ от НК, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 3000 лева на
2000 /две хиляди/ лева;
- ИЗМЕНЯ Присъдата в частта й, с която, на основание чл. 78а, ал.
1 НК, на всеки от подсъдимите НЕДЖМИ ДЪБОВ, ХАЙРИ ШЕРИФОВ,
БАЙРАМ УШЕВ, АХМЕД АБДУРРАХМАНОВ, ИЗЕТ ДЖАЛЕВ,
МОХАМЕД КАМБЕР, НАЙМЕ ГОРЕЛСКА и АЛИ ХАЙРАДДИН е
наложено административно наказание глоба за престъплението по чл.109,
ал.2 пр. първо вр. с чл. 108, ал. 1, пр. второ от НК, като НАМАЛЯВА размера
на глобата от 2000 лева на 1500 /хиляда и петстотин/ лева – за всеки от тях;
- ИЗМЕНЯ Присъдата в частта й относно основанието за
определения режим на изтърпяване на наложеното на подсъдимия АХМЕД
МУСА общо най-тежко наказание лишаване от свобода и активираното по
реда на чл. 68, ал. 1 НК наказание лишаване от свобода, като вместо по чл.
61, т. 2 от ЗИНЗС, е по чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „в“ от ЗИНЗС и я ОТМЕНЯ в
частта, в която е определен типът на затворническото заведение.
ПОТВЪРЖДАВА Присъдата на окръжния съд в останалата й
осъдителна част, както следва:
- за престъплението по чл. 109, ал. 1 пр. второ вр. чл. 108, ал. 1, пр.
второ от НК – спрямо подсъдимия САИД МУТЛУ;
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- за престъплението по чл. 109, ал. 2 пр. първо вр. чл. 108, ал. 1, пр.
второ от НК - спрямо подсъдимите АХМЕД МУСА, АБДУЛЛАХ САЛИХ,
НЕДЖМИ ДЪБОВ, ХАЙРИ ШЕРИФОВ, БАЙРАМ УШЕВ, АХМЕД
АБДУРРАХМАНОВ, ИЗЕТ ДЖАЛЕВ, МОХАМЕД КАМБЕР, НАЙМЕ
ГОРЕЛСКА, АЛИ ХАЙРАДДИН и АЛИ ХОДЖА;
- за престъпленията по чл. 108, ал. 1, пр. второ от НК и чл. 164, ал.
1, пр. първо от НК - спрямо подсъдимия АХМЕД МУСА
- в частта относно разпореждането с веществените доказателства.
Присъдата на окръжния съд в оправдателната й част по отношение
на подсъдимите САИД МУТЛУ и АБДУЛЛАХ САЛИХ за извършено от
всеки от тях престъпление по чл. 164, ал. 1, пр. първо от НК е влязла в сила.
Присъдата в останалата й осъдителна част по отношение на
подсъдимите САИД МУТЛУ и АБДУЛЛАХ САЛИХ за извършено от всеки
от тях престъпление по чл. 108, ал. 1, пр. второ от НК е била отменена от
предходен въззивен състав и е влязла в сила.
ОСЪЖДА всеки от подсъдимите Саид Мутлу, Абдуллах Салих,
Ахмед Муса, Неджми Дъбов, Хайри Шерифов, Байрам Ушев, Ахмед
Абдуррахманов, Изет Джалев, Мохамед Камбер, Найме Горелска, Али
Хайрадин и Али Ходжа да заплати по сметката на Пловдивския апелативен
съд по 1952,86 лв. /хиляда деветстотин петдесет и два лева и 86 ст./ и по
сметка на Пазарджишкия окръжен съд по 683,58 лв. /шестстотин осемдесет и
три лева и 58 ст./, направени по делото разноски.
Присъдата подлежи на обжалване от подсъдимия Ахмед Муса и на
протест спрямо подсъдимите Ахмед Муса и Юсуф Горелски пред ВКС в
петнадесетдневен срок от днес.
За подсъдимите Саид Мутлу, Абдуллах Салих, Неджми Дъбов,
Хайри Шерифов, Байрам Ушев, Ахмед Абдуррахманов, Изет Джалев,
Мохамед Камбер, Найме Горелска, Али Хайрадин и Али Ходжа присъдата е
окончателна.

30.03.2018 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за
НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в
сила присъда, с която се установява противното.
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