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Казус - вариант 3 

На 06.01.2020г. около 20.20 часа Кънчо Биков с личния си автомобил „lllкoдa" 
отишъл в с. Каменар, област Варна и го паркирал в селото. Тогава при него дошъл Станко 
Тилев, който отворил предната дясна врата и седнал до Биков. Малко след това дошъл и 
Райко Рибарски, който седнал на задната дясна седалка на автомобила. Тогава Кънчо 
Биков потеглил с автомобила към вътрешността на селото и отново паркирал автомобила 
там. В това време мобилният телефон на Кънчо Биков - марка „Айфон" бил в скута му. 
След като спрели автомобила, Райко Рибарски се пресегнал да вземе телефона, но Кънчо 
Биков го стиснал с ръка и помолил Рибарски и Тилев да излязат от автомобила. В този 
момент Тилев хванал дясната ръка на Кънчо Биков и опитал да вземе телефона от Биков, 
но не успял, тъй като последния продължавал да го стиска. В този момент Кънчо Биков 
потеглил рязко с автомобила. Райко Рибарски прекрачил скоростния лост на автомобила 
и направил опит да се прехвърли в предната му част. Тогава Кънчо Биков преустановил 
движението на лекия автомобил, за да не настъпи пm. След като автомобилът 
преустановил движение Райко Рибарски и Станко Тилев излезли от него. Тогава двамата 
отворили вратата на Кънчо Биков и започнали да го дърпат и удрят. Райко Рибарски 
хванал Кънчо Биков за ръката, с която той държал телефона си, при което Биков го 
хвърлил на пода на автомобила, за да се защити. Райко Рибарски продължил да дърпа 
Кънчо Биков, като в този момент Станко Тилев взел телефона от автомобила и заедно с 
Рибарски избягали. По - късно през деня продали мобилния телефон на Христо Стоянов. 
Непосредствено след случилото се Кънчо Биков се придвижил до намираща се на близо 
бензиностанция, от където подал сигнал на телефон 112. По случая било образувано 
досъдебно производство. В хода на същото телефонът бил установен в Христо Стоянов. 
Същият го предал на разследващите органи с протокол за доброволно предаване. Към 
момента на извършване на деянието Рибарски и Тилев били пълнолетни и неосъждани. 
В хода на досъдебното производство била изготвена оценителна експертиза, от която 
станало видно, че стойността на отнетия мобилен телефон е 800 лева. 

Въпроси: 

1. Каква е правната квалификация на извършеното деяние?

Райко Рибарски - престъпление по чл. 198 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. ал. 1 от 
НК. Основен състав на тежко умишлено престъпление от общ характер 
,,грабеж", извършено в съучастие под формата на съизвършителство. 

Станко Тилев - престъпление по чл. 198 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. ал. 1 от НК. 
Основен състав на тежко умишлено престъпление от общ характер 
,,грабеж", извършено в съучастие под формата на съизвършителство. 

2. Кои са компетентните първоинстанционнн: съд, прокуратура и
разследващи органи?

Съгласно разпоредбата на чл. 194, ал. 3 от НПК разследването за този вид 

престъпление се провежда от разследващ полицай към МВР. 
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