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floAcrruuun fiurvrurrp I'lnaHoB e MHoroKparHo ocbxraH 3a rexKg yMr,runeHr{
rlpecranneHl{' or o6rq xapaKTep. orHocunao ocbxraHe 3a xnarusnrcaur{rra Ha
npecrbnneHuflra ro Hacroslqoro reno e rpr4cbAa no HoX! Ns 196/2008 r. ni orprNen cs.u
- flreeeu. BJI.g3JIa B cI'IJIa sa 4.11.2009 r., c Kosro I4saHos e 6ul ocb.{eH Ha ocHoBaHr{e qJr.
I 99' ar' 1 - r'4, BBB Bpb3Ka c 'ur. 29 I'I BbB Bpb3Ka c ql. 26 [lK ua 4 l\erupu/ rolusu
JII'IrIaBaHe ot cno6ora, 3a AerHI'Ie H3BbprreHo rpe3 neproAa or 28.IX.2007 r. ao 7.I.200g r.
Haxasasuero flo roBa ocbxAaHe 6uno rpynilpaHo c lpyru HaJroxeHr4 HaKa3aHHfl,
onpe.4eneHo lty o6qo HaKiBaHIre or IIer ro.4LIHr{ nurrraBaHe or cso6on a v u3.rbpnrHo Ha
24.1Y.2012r.

feopru Koctos e ocbxAaH 3a llpecrbntreHne "Kpax6a",c [pHcBAa na pC - fllenen,
rlocraHoBeHa ro HOXA Ns 230512015 r., BJIT3JIa B cvrra sa 23.X.2015 r., c Korro e 6ut
ocb.ueH Ha ocHoBaHI'Ie qJI. 195, a-n.1, r. 7 or HK ua 8/oceu/ Meceqa Jrr{ruaBaHe or cno6oga, :a
AesHue, Koero e rr3Bbpueuo na28.II.20l5r.

[zuurup l4nanon u reopru Kocros ca quqo ]r rJreMeHHux.Xusesr B MHoroJrro.uHr{
ceueficrna,HerpaMorHu, 6e3 o6pasonauue,6espa6orHr.r,H3BecrHr.r Ha opraHr,rre ua MBp c
MHOXeCTBO KpI{MI'IHaJIHLI [porBl,r,cBbp3aHr{ c npecrbllneHHq fiporr4s co6crseHocrra.

Ha 29'Xr'2015 r. {gYy*p I4saHos u feoprn Kocros pemunu Aa r3Bbprrar xpax6a
or AoMa Ha cBl'IAerenKara lLll.,na 8l roIaur.r, n rp.flleneH,Karo orKpa.{Har xHTo r{ cMec6r.r.
.{nauara 3HaeJI}I, qe fr.fl. xLIBee caMa B AOMa CH r,r OTrJrexAa xr.rBorun. Ha 29.XI.2015 r. e
TbMHara qacr Ha AeHoHoIIIuero BJIe3rH B I,IMora fi n orurullr ro noMelrleHl,rero, KbAero ce
cbxpaHflBanH 3bpHoro LI cMeCKLITe. Koero ne 6ulo 3aKrrorreHo. orrau B3enra 20 xr. 6qro
IIITIeHI'IqeHo 6paruuo ua croftuoct - 16,00 nena; 300 rcr. poHeHa rlapeBxrla, ua crofiuocr -
108 nena; 250 xr. xle6ua IIIeHHIIa, Ha crofisocr - 85, 00 neea; 100 xr. cJr6Hqorne.(oB rrrpor,
sa ctoftHocr - 33, 00 lena u 17 6p. ilonurrporruJreHoBlr rbraHr,r qyBaJru, Ha crofiuocr - S, sO
neBa.

or'eroro HMyrrlecrBo Bnoc,re,{crBr.re [poAuuru Ha cBrr.qereJg M.p.
Cnel noaaleH cI'IrHaJI or Ilocrparararail.n., 

""rr"r"rrr 
K.(D.-ul.paftouen r4HcrreKTop rrpu

Py-P[y ycraHoBldn Karo I{3Blpurl{reJrr.r Ha flpecrr[JreHr.rero [ur'rr,rrrp I,Inauor u riopiu
Kocrog.3axffotleHl{ero Ha crAe6no croKoBara eKcleprn3a coqu,qe croftnocrra Ha orHeroro
I{MyIrIecrBo e Ha o6qa crofiuocr 250,50 rena.I,ftuyqecrBoro He e Bb3craHoBeHo.

Ha9-XI1.2015 r. cneA Karo yuorpe6uru,r 3Harrr{reJrHo KoJrrrqecrBo aJrKoxor fluur.rrup
I4eaHoe u feopru Kocros pemLHLI ra orruar B Kbruara Ha cBuAerenr !.M.[.,n rp.[renen,
rtfi xaro npeAllonarzlllu, qe B AoMa My [rMa roJrffMa cyMa [apu, Kor4To .[a or1pa"(uar. B
TbMHara qacr Ha .{eHoHoIIIHero, oKoJIo 22.00 q. ABaMara Bne3JIH B ABopa Ha Kbruara Ha
I.,M.I., xaro lnuurrp I'InaHoB orBoprln BxorHara Bpara Ha xr.rr[uHara flocrpofixa, Karo fl
HacHnI'IJI c MerilnHa IrIaHra, c Koero t pas6ul.,{urrlump I,Inalros u feoprr Kocron BJre3npr
Bbrpe H 3alror{Hanu Aa r}Pcflr [apu. [IEurnrrp IrlsaHos HaMepr.rn cyMara or 32,00 JreBa B
noprMoHe or .(pexa Ha fiocrpaAalwrfl. vt u4 B3eJr 3aeAHO C noprMoHero Ha crofiuocr 2,00 rs.
co6crneuuxrt,xofito 6ut ga 3HatIr,rreJIHa B63pacr, ycerr{Jr, qe B .qoMbr My I,IMa srxofi,
craHzln Aa npoBepl4 H BH!dIT canyera na l-eopru I4aanon, Kororo nocne.4Bzur. B rosfl MoMeHT
flnr'rurrp I4saHoe My HaHecb n yrapu B rJraBara H nocrpaAan iln ilarlarr Ha noAa. 3u lucJroMg
eBeHTyanHa cbnporHBa H 3a Aa raIe Bb3MoxHocr na feopru Irlnanoe Aa HalycHe Kbulara c
napHTe, .(urvrnrtp I'IeaHoe ro HarI,IcHrIn c KpaK cna6nuprre, c Koero ro o6eg.qg t4)Kvt,t H
.(BaMara Ha[ycHilnu Kblrlara. Otnerara or trocrpaAannfr. cyMa B pa3Mep na 32,00 tena
.4BaMaTa cv pa3I{e[w$rv,a [opTMoHeTOrr3XB6pnI,rnu.

luuur"rp I'leaHon u feopru Kocron 6aru ycraHoBerru Karo r.r3Bbprur,rrenr.r or
cBl'Ilerenfl f'C.-un.pasy3HaBar{ xru PY-PIY. C [poroKon aa .4o6ponomro npeAaBaHe

L
du'
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luuurrp I'Inanon trPelzut Ha cBl{Aerens f.C. qacr or orHerara cyMa, ua o6ua crofinocr
20,00nena.

CreI xaro HanycHanu .rloMbr ua [.,M.[,.[uunrrp Zsanon u feopru Kocron ce
norryBcrBanv rfiaruu H pelnvr.u .[a Bnfl3ar orHoBo B AoMa Ha cBr.r.qeJrrcara iI. II. pr aa
oTKpa.qHaT oT TaM HerrIO 3a qAeHe.

Ha9-XIl-2015 r. oKoJIo 23.00 qaca, cJler Karo crryrruJru crbxJro Ha ocrbKJreHlrero Ha
Kblrlara, finunmp I'IsaHos u feopru Kocro Bne3ru B AoMa Ha cBr,r.q. IZ.[. Or"rarra Berr.r: 15
rcr. 6slo [uIeHI,IqeHo 6parrruo Ha crofisoct - 12,00 lena; 5 Kr. csnHcxa xafiua, ua croftuocr
- 30, 00 lena; I I 6p. nzneumu 6yr.rera, na crofiuocr - I l, 00 nn.; I Kr. arHerrr1u pe6pa, ua
crofrHocr - 11, 00 rena; 2 r<r. pu6a lyxnehl, Ha croftnoct - 7,00 nena; I 6p.aora*ru
6aruwla cbc cl{peHe, Ha crofiHocr - 3, 00 resa , 

L 
6p. eualilupau a raBa, na croftsocr - 6, 00

lena.C BeIrII4Te HanycHzul[ xunuruero na cswl.il. fI, a orneroro I4MyrrlecrBo cr,r [o.qenprnu.
Cnugerela f.C. orsono ycraHoBlln.(urr,rr,rrrp ZnaHou r feopru Kocron Karo r,r3B6prrrr,rreJrr.r
ua rpax6ara.C uporoKon 3a .ao6ponoluo feopru Kocros npe.ua.n qacr or orHeroro
nMyrrlecrBo, Koero 6ra_no nrpuaro Ha rrocrpa.(anoro nurle fr.Il.BrscraHoBeHoro r.rMyrrrecrBo
6rlrto Ha o6rqa crofisocr 59,00 JreBa .

flpu ornela Ha nocrpal,anufl- A.M.I ca ycraHoBeHu rBe pa3xbcHo-KoHrysHr.{ paHr.r Ha
qenoTo, oToK Ha HOCa, KpbBoHac.,IAaHe HA ilflBaTA CKyJIa, .[OnHH' K]IeIIaq Ha JITBOTO OKO I,I

6yzara.

C o6sHHLIreJIeH arr flurr,turrp I4nanos u feopru Kocros ca npeAareHg Ha cb,4 3a
r.r3BbprueHr{ npecrblneHrrr or o6u xapaxrep.

B pauxure na [fI, fluvrump I,IsaHos ce [pr.r3HaBa 3a BuHoBeH r.r raBa o6qcueHuq
BbB Bpb3Ka c o6nnuenusra.O6Bl,IHffeMurr feopru Kocron He .{aBa o6ccHeur.rs no raKa
npelrBeHr.rre o6suHeuuc.

flpu lanaHe Ha xoA Ha pa3nopeAllTeJrHoro 3ace,[aHue, o6nunseuuxr .{urrautrp
I'IsaHos vspasfin xeJIaHI,Ie 3a pa3rnexraHe Ha Aenoro rrpu ycJroBr,r flTa Ha oco6enrEre [paBrrna
B rlpouecyanHl,Ir 3aKoH, a I.IMeHHo no peAa uaut.37l,t.2 or HIIK. ,{r.uurr.rrrp I4nauon 3zurBrzn
trPel C:oILa, qe ce [pu3HaBa 3a BHHoBeH caMo 3a IrpecrtnJleHl{e c6c cnoBecHa
rcua-nuSuxaqul,,rna-nu$r{uupaH rpa6ex".

BbIIPOCI{:

l.flocoqere rpaBHara rua-nu(furcaquslcilosec*a il un(ppona/ sa BceKr,r eAr.rH or
rr3Bbprrrurelure? Apryueurupaftre orroBopr{re cH.

2.Hatwrc ru ca MHoxecrBo npecrbnneHfls? Axo orroBopbr Br.r e fioJ.roxr.rreJreH
LBrcHere oco6eHocrl,ITe Ha Bcrxo eAHo or npecrbnneHusra B MHoxecrsoro?3a xou
flpecrbnneHl'L e AOnycTHMO npunoxeHr,reTo Ha [rHcTr4TyTa Ha [poAbnxaBaHoTo
npecrrnleuue?

3.Kaxsu yKa3anufr raro ua6rrcAaBalu npoKypop 6uxre Bu3vpanr4 Aa ce rr3B6prxar 3a
upuxJrroqBaHe Ha.{enoro no peAa Ha\x.242, a:r.l or HIIK?

4. Ha-nuue ltu ca o6ctosrercrBa, KoHTo cMerrraBar orroBopHocrra Ha flrar,rurrp
I'lnanos n feopru Kocros? Ilpuroxr.rr'r Jrr,r e HHcrr.rryra ua nsrcofi or [puBr{nerupoBaHare
c:t,craBl'I ot HK It 3a Koe npecrbnneuue/npecrrnxertus,?,{ouycrnrrao Jrr,r e np[noxeHuero Ha
qn.218E or HK :a fluuutrp l4eauon u feopra Kocron?Apryr!{eHr}rpafire orrosopHre cr.r.

5. 3aatnxlareJlHa e nu e a,{BoKarcrara 3arur{Ta sa .{auump IrleaHon ra feopru
Kocron, Koe e npaBHoro ocHoBaHHe or pa3nope.(6zre ua H[IK, nocor{ere ro KoHKperHo,
Ao[ycrHMo JII'I e ABaMara o6nusseullTe na IIoJI3Bar :Aly,H u cbrrl 3arrlr,rrHr.rr B AocrAe6nara pt

crAe6uara $asa?
6.,{onycrraMo JII4 e cr.4e6uoro npor43BoAcrBoro Aa rrpr{Knroqu no pera ua rtasa 27,

'$.37 l, r.2 or HIIK aoceNHo .(unrurrp I,lnauon?



РЕШЕНИЕ НА КАЗУС  ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ 2022г. 

 
ОТГОВОР НА ВЪПРОС №1  

 
А. Димитър Иванов е извършил три престъпления в условията на реална 

разнородна съвкупност:  
 

1.Грабеж в условията на опасен рецидив и съучастническа дейност 

-  престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 198, ал. 3,вр.ал.1, вр. с 

чл. 29, ал. 1, б. "А", вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК. 

  
За това, че на 09.12.2015 година в гр. Плевен, при условията на опасен рецидив, 

след като е бил осъждан с влязла в сила присъда по НОХД 196/2008г. по описа на ОС – 
Плевен, за тежко умишлено престъпление на наказание „лишаване от свобода“ не по- 
по малко от една година и изпълнението, на което не е било отложено по чл. 66 от НК, 
в съучастие, като съизвършител с Георги Костов, отнел чужди движими вещи – 
парична сума 32,00 лева /BGN/ и мъжко кожено портмоне, на стойност 2,00 лева, 
всичко на обща стойност 34,00 лева, от владението на Д.М.Д, без негово съгласие, с 
намерение противозаконно да ги присвои, като двамата били заварени на място на 
престъплението и Иванов употребил сила (натиснал с крак в слабините Д.М.Д., с което 
го обездвижил), за да бъде запазено владението върху паричната сума и портмонето. 

 
 

 
 2. Влизане в чуждо жилище с употреба на сила, извършено нощем от две 

лица 

 – престъпление по чл. 170, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК 

За това, че на 09.12.2015 г. в гр. Плевен, влязъл в чуждо жилище-домът на 
Д.М.Д.,като употребил за това сила, като деянието е извършено нощем и от две лица. 

 
3. Кражба в условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, 

наличие на  предварителен сговор от две лица като деянието не представлява 

маловажен случай, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на 

имот и/или лица 
- престъпление  по чл. 196, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 5, във вр. 

с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. "А" от НК 

 

В периода от 29.11.2015 г. до 09.12.2015, в гр. Плевен, при условията на опасен 
рецидив, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда по НОХД 196/2008г. по 
описа на ОС – Плевен, за тежко умишлено престъпление на наказание „лишаване от 
свобода“ не по-малко от една година и изпълнението, на което не е било отложено по 
чл.66 от НК и при условията на продължавано престъпление, след като двамата с 
Георги Костов се сговорили се предварително за нейното осъществяване и деянието не 
представлява маловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за 
защита на имот, отнел чужди движими вещи от владението на Й.П. на обща стойност 
от 330, 50 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, както 
следва: 

В продължаваното престъпление се включват следните деяния: 

За това, че на 29.11.2015 година в гр. Плевен., при условията на опасен рецидив, 
след като е бил осъждан с влязла в сила присъда по НОХД 196/2008г. по описа на ОС – 
Плевен, за тежко умишлено престъпление на наказание „лишаване от свобода“ не по- 
по малко от една година и изпълнението на което не е било отложено по чл. 66 от НК, 
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след като с Георги Костов се сговорили предварително за нейното осъществяване и 
деянието не представлява маловажен случай, отнел чужди движими вещи: 20 кг. бяло 
пшеничено брашно на стойност – 16,00 лева; 300 кг. ронена царевица, на стойност – 
108 лева; 250 кг. хлебна пшеница, на стойност – 85,00 лева; 100 кг. слънчогледов шрот, 
на стойност – ЗЗ,00 лева и 17 бр. полипропиленови тъкани чували, на стойност – 8,50 
лева, или всички вещи на обща стойност 250,50 лева, от владението на. Й.П., без нейно 
съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои; 

 
  За това, че  на 09. 12.2015 година в гр. Плевен, при условията на опасен 
рецидив,  след като е бил осъждан с влязла в сила присъда по НОХД 196/2008г. по 
описа на ОС – Плевен, за тежко умишлено престъпление на наказание „лишаване от 
свобода“ не по- по малко от една година и изпълнението на което не е било отложено 
по чл. 66 от НК, след като с Георги Костов се сговорили предварително за нейното 
осъществяване и деянието не представлява маловажен случай, чрез разрушаване на 
прегради, здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи: 15 кг. бяло 
пшеничено брашно на стойност – 12,00 лева; 5 кг. свинска кайма, на стойност – 30,00 
лева; 11 бр. пилешки бутчета, на стойност – 11,00 лв.; 1 кг. агнешки ребра, на стойност 
– 11,00 лева; 2 кг. риба /уклей/, на стойност – 7,00 лева; 1 бр. домашна баница със 
сирене, на стойност - 3,00 лева и 1 бр. емайлирана тава, на стойност – 6,00 лева, или 
всички вещи на обща стойност – 80,00 лева, от владението на собственика Й.П., без 
нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои. 
 

 
Георги Костов осъществил от обективна и субективна страна следните 

престъпления от общ характер: 

 
1. Грабеж в съучастие като съизвършител 

- престъпление по чл. 198, ал. 3, вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 ,вр.ал.1от НК 

 

За това, че на 09.12.2015 г. в гр. Плевен,  в съучастие, като извършител с Димитър 
Иванов, отнел чужди движими вещи – парична сума 32,00 лева /BGN/ и мъжко кожено 
портмоне, на стойност 2,00 лева, на обща стойност 34,00 лева, от владението на Д.М.Д, 
без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като двамата били 
заварени на място на престъплението и Иванов употребил сила (натиснал с крак в 
слабините Д.М.Д., с което го обездвижил), за да бъде запазено владението върху 
паричната сума и портмонето. 
 

2. Влизане в чуждо жилище с употреба на сила, извършено нощем от две 

лица 

 – престъпление по чл. 170, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК 

За това, че на 09.12.2015 г. в гр. Плевен, влязъл в чуждо жилище-домът на 
Д.М.Д., като употребил за това сила, и деянието е извършено нощем  от две лица. 

 

3. Кражба в условията на продължавано престъпление, повторност, 

наличие на  предварителен сговор от две лица като деянието не представлява 

маловажен случай, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на 

имот и/или лица 
 

-престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 5, т. 7, във вр. с чл. 194, ал.1, вр. чл. 

чл. 28, ал. 1, вр. чл. чл. 26, ал. 1 от НК  
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В продължаваното престъпление се включват следните деяния: 

 
В периода от 29.11.2015 г. до 09.12.2015 г., в гр. Плевен, при условията на       

повторност, след като е бил осъждан за друго такова престъпление с влязла  в сила 
присъда по НОХД 2305/2015г. по описа на РС – Плевен, влязла в законна сила на 
23.10.2015г., при условията на продължавано престъпление, след като с Димитър 
Иванов се сговорили предварително за нейното осъществяване и деянието не 
представлява маловажен случай, чрез разрушаване на прегради здраво направени за 
защита на имот, отнел чужди движими вещи от владението на Й.П, на обща стойност 
от 330, 50 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, както 
следва: 

 
         За това, че на 29.11.2015 година в гр. Плевен, при условията на повторност след 
като е бил осъждан за  друго такова престъпление с присъда по НОХД 2305/2015г. по 
описа на РС – Плевен, влязла в законна сила на 23.10.2015г., след като с Димитър 
Иванов се сговорили предварително за нейното осъществяване и деянието не 
представлява маловажен случай, отнел чужди движими вещи: 20 кг. бяло пшеничено 
брашно на стойност – 16,00 лева; 300 кг. ронена царевица, на стойност – 108 лева; 250 
кг. хлебна пшеница, на стойност – 85,00 лева; 100 кг. слънчогледов шрот, на стойност – 
ЗЗ,00 лева и 17 бр. полипропиленови тъкани чували, на стойност – 8,50 лева, или 
всички вещи на обща стойност 250. 50 лева, от владението на Й.П, без нейно съгласие, 
с намерение противозаконно да ги присвои. 

 
           За това, че на  09.12.2015 година в гр. Плевен, при условията на повторност след 
като е бил осъждан за друго такова престъпление с присъда по НОХД 2305/2015г. по 
описа на РС – Плевен, влязла в законна сила на 23.10.2015г., след като с Димитър 
Иванов се сговорили предварително за нейното осъществяване и деянието не 
представлява маловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за 
защита на имот,  отнел чужди движими вещи: 15 кг. бяло пшеничено брашно на 
стойност – 12,00 лева; 5 кг. свинска кайма, на стойност – 30,00 лева; 11 бр. пилешки 
бутчета, на стойност – 11,00 лв.; 1 кг. агнешки ребра, на стойност – 11,00 лева; 2 кг. 
риба /уклей/, на стойност – 7,00 лева; 1 бр. домашна баница със сирене, на стойност - 
3,00 лева и 1 бр. емайлирана тава, на стойност – 6,00 лева, или всички вещи на обща 
стойност – 80,00 лева, от владението на.П.,В.Ц, без нейно съгласие, с намерение 
противозаконно да ги присвои 

 
 По така визирания казус се е произнесъл ВКС, 01 н.о с Решение №113/02-
06.2017г. по н.дело №405/2017г.; Решение №40/08.02.2017г. на АС-НО, гр. Велико 
Търново по ВНОХД№403/2016г.;Присъда №53/02.11.2016г. на ОС-НО, гр. Плевен по 
НОХД№783/2016г. 

 

 

Казусът е изготвен по конкретно наказателно дело, във връзка с което са постановени 
следните съдебни актове: Решение №113 от 02. 06. 2017 г. по нак. дело № 405 от 2017 
г. на Върховния касационен съд, I н.о.; Решение №40 от 08.02.2017 г. на Апелативен 
съд, гр. Велико Търново по ВНОХД №403 от 2016 г.; Присъда № 53/02.11.2016 г. на 
Окръжен съд, гр.Плевен по НОХД №783 от 2016 г. 
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ОТГОВОР НА ВЪПРОС №2 

  

1. Да, налице е множество престъпления  

А. Димитър Иванов е извършил множество престъпления. Налице са и двата вида 

множество: съвкупност и рецидив, както следва:  

 Три престъпления в реална разнородна съвкупност: кражба в условията на 
продължавано престъпление, грабеж и нарушаване неприкосновеността на 
жилище; 

 Кражба в условията на опасен рецидив по чл. 29, ал. 1,б.“А“ от НК  
 Грабеж в условията на опасен рецидив по чл. 29, ал. 1,б.“А“ от НК  

Б. Георги Костов е извършил множество престъпления, а именно:  
 Три престъпления в реална разнородна съвкупност: кражба в условията на 

продължавано престъпление, грабеж и нарушаване неприкосновеността на 
жилище; 

 Кражба в условията на повторност по смисъла на чл. 28, ал.1 от НК 
2. Институтът на продължаваното престъпление е приложим по отношение на 

двете деяния на Иванов и Костов, чрез които са осъществени през 

непродължителен период от време отделни състави на престъплението кражба. 
Относно продължаваното престъпление вж. Тълкувателно решение №3 от 1971 на 
ОСНК на ВС. Относно разграничаването на продължаваното престъпление от 
множество престъпления вж. Тълкувателно решение №2 от 2010 на ОСНК на ВКС.  
 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №3 

В чл. 242, ал. 1 НПК са предвидени част от правомощията на прокурора във 
втория стадий на досъдебното производство, а именно „действия на прокурора след 
приключване на разследването“. Този стадий започва след като прокурорът получи от 
разследващия орган писменото мнение и материалите по делото. Съгласно чл. 242, ал. 
1 от НПК, след като получи и се запознае с материалите по делото прокурорът може: 

1. Да изготви постановление за прекратяване на делото; 
2. Да изготви постановление за спиране на делото; 

  3. Да внесе делото в съда: 
   - с предложение за освобождаване от наказателна отговорност по чл.78а НК; 
   - със споразумение; 

- с обвинителен акт – чл. 246,ал.1 от НПК. 
 
За да упражни някое от горепосочените правомощия е необходимо да установи, 

че са извършени по реда на НПК всички необходими и възможни действия по 
разследването, чрез които да се установи обективната истина по делото. В конкретния 
казус следва да бъдат извършени следните действия по разследването, както следва: 
огледи на местопроизшествие, разпити на свидетели, разпити на пострадали лица (след 
разясняване на правата по чл.74-88 и чл. 227, ал. 2 от НПК), при необходимост – 
разпити на поемни лица, съдебно-медицинска експертиза, съдебно психиатрична и 
психологическа експертиза досежно вменяемостта на обвиняемите предвид на 
алкохолното им опиване, съдебно-оценителна експертиза, съдебно-дактилоскопна 
експертиза, протоколи за доброволно предаване, съдебно-медицинско удостоверение, 
писмени документи досежно правото на собственост за отнетите вещи, писмени 
справки от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ относно изтърпени 
наказания лишаване от свобода за двамата обвиняеми, свидетелства за съдимост, 
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справки за наложени административни наказания, характеристични справки, 
приложените по делото писмени и веществени доказателства, прецизни обвинения на 
обвиняемите лица, предявяване на досъдебното производство. 
 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №4 
 

1. Да, налице е обстоятелство, което смекчава отговорността на Димитър Иванов 

и Георги Костов. Това е доброволното предаване на част от отнетото имущество. 
Частичното връщане на отнетото имущество следва да се третира като смекчаващо 
отговорността обстоятелство, което да се отчете при индивидуализацията на 
наказанието. 
 

2. Не са приложими привилeгировани състави. Следва да се съобрази, че относно 
престъплението грабеж и престъпление по чл.170 от НК привилегировани състави не 
са предвидени в НК. Относно престъплението „кражба“ привилегирования състав по 
чл.197 от НК е неприложим, тъй като не са върнати/заместени изцяло откраднатите 
вещи. Наред с това чл. 197 НК е неприложим за деяния, квалифицирани по чл. 196, а 
именно за случаите на кражба в условията на опасен рецидив.  
 

3. Не е допустимо приложението на чл.218Б от НК за Димитър Иванов и Георги 

Костов.  
 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №5  

1. Защитата от защитник е задължителна по отношение на Иванов и Костов. Тя е 

от вида на условно задължителната защита и се обуславя от следното:  

Обвиняемите лице не владеят български език (чл. 94, ал.1, т. 4 от НПК). 
Димитър Иванов и Георги Костов са неграмотни. Неграмотността означава липса на 
познания по български език и е основание за задължително участие на защитник на 
обвиняемия. Проверката за владеене на български език се извършва по правилата на 
чл. 395б от НПК.  

Задължителното участие на защитник може да се обуслови и от това, че 
интересите на обвиняемите са противоречиви и единият от тях има защитник (чл. 94, 
ал.1, т.5 от НПК).  

 
2. Не е допустимо двамата обвиняеми да ползуват един и същ защитник и в двете 

фази на наказателното производство, тъй като същите имат противоречиви 

интереси. В настоящия казус Димитър Иванов се признава за виновен и дава 
обяснения, а Георги Костов не дава такива. Поради това следва да се приеме, че са 
налице противоречиви интереси помежду им.  
 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №6 

Не е допустимо съдебното производство да приключи по реда на глава 27, чл. 371, т. 2 
от НПК относно Димитър Иванов поради следните съображения: 

- Съкратено съдебно следствие по чл. 371, т. 2 от НПК не се допуска за отделен 

подсъдим, когато другия подсъдим по делото не е съгласен същата процедура 
да се приложи и спрямо него.  

- Съкратено съдебно следствие по чл. 371, т. 2 от НПК не се допуска, ако 
признанието на дееца обхваща само част от инкриминираните в обвинителния 

акт деяния. (вж. Тълкувателно решение №1 от 2009 г. на ОСНК на ВКС) 
 


