
П Р И С Ъ Д А  
 
 

№ 
 

София, 18 април 2016 г.  
 
 

В ИМЕТО НА НАРОДА 
 
 

 Върховният касационен съд на Република България, трето 
наказателно отделение, в открито заседание на осемнадесети април две 
хиляди и шестнадесета година, в състав:  
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА ПАНОВА 
      ЧЛЕНОВЕ: РУЖЕНА КЕРАНОВА  
           МАЯ ЦОНЕВА 
 
при участието на секретаря: Илияна Петкова 
и в присъствието на прокурора от ВКП: Божидар Джамбазов 
изслуша докладваното от съдия Павлина Панова  
касационно НОХД № 98 по описа за 2015 г. и въз основа на закона и 
доказателствата по делото  
 
 

П Р И С Ъ Д И : 
 

 На основание чл. 354 ал.4 вр. чл. 336 ал.1 т.2 от НПК ОТМЕНЯ 
въззивно решение № 21/24.11.2014 г., постановено по ВНОХД № 2/2014 г. 
по описа на Военноапелативния съд, с което е потвърдена 
първоинстанционна присъда № 98/07.03.2012 г., постановена по НОХД № 
98/2007 г. по описа на Софийски военен съд, в частите му относно: 
обвинението по чл. 199 ал.2 т.3 вр. чл. 198 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 вр. ал.1 от 
НК, произнасянето по гражданските искове, както и относно направените 
разноски по делото и вместо това  
 

П О С Т А Н О В Я В А : 
 

 Признава подсъдимите: 
Д. Л. Д. /бивш сержант/, роден /населено място/, българин, български 

гражданин, със средно образование, женен, неосъждан;  



Б. И. М., роден /населено място/, българин, български гражданин, със 
средно образование, разведен, реабилитиран; 

П. В. С., роден /населено място/, българин, български гражданин, 
живущ в гр. София, със средно образование, неженен, осъждан; 

Ц. Д. Н., роден /населено място/, българин, български гражданин, 
живущ в гр. София, с основно образование, неженен, реабилитиран; 

Д. А. Н., роден /населено място/, българин, български гражданин, 
живущ в гр. София, със средно образование, женен, осъждан; 

Б. Б. М., роден /населено място/, българин, български гражданин, с 
основно образование, неженен, осъждан,  

за ВИНОВНИ в това, че на 31.01.1998 г. около 19 часа в /населено 
място/ в съучастие като съизвършители отнели чужди движими вещи на 
обща стойност 90 150 деноминирани лева от владението на В. Г. А. с 
намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила и 
заплашване, грабежът е в особено големи размери и дейците са били 
въоръжени, поради което и на основание чл. 199 ал.2 т.3 вр. чл. 198 ал.1 вр. 
чл. 20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл. 55 ал.1 т.1 от НК ги ОСЪЖДА на по ДЕСЕТ 
ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. 

На основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС определя 
първоначален „строг” режим за изтърпявана на наказанията в затвор или в 
затворническо общежитие от закрит тип.  

На основание чл. 59 ал.1 от НК ЗАЧИТА времето, през което 
подсъдимите са били задържани, както следва: подс. Д. Л. Д. – от 
16.08.2002 г до 19.08.2002 г.; подс. Б. И. М. – от 08.08.2002 г. до 15.08.2002 
г.; подс. П. В. С. – от 29.04.1999 г. до 23.07.1999 г.; подс. Ц. Д. Н. – от 
19.08.2002 г. до 20.12.2002 г. ; подс. Д. А. Н. – от 08.08.2002 г. до 
15.08.2002 г.; подс. Б. Б. М. – на 15.08.2002 г. 

На основание чл. 45 от ЗЗД ОСЪЖДА солидарно подсъдимите Д. Л. 
Д., Б. И. М., П. В. С., Ц. Д. Н., Д. А. Н. и Б. Б. М. да заплатят на 
гражданските ищци В. Г. А. и М. С. А. сумата от 90 150 /деветдесет хиляди 
сто и петдесет / лева, представляваща обезщетение за претърпени от тях 
имуществени вреди от престъплението, ведно със законната лихва от 
31.01.1998 г., както и сумите от по 30 000 /тридесет хиляди/ лева за всеки 
от тях, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди 
от престъплението, ведно със законната лихва върху тях от 31.01.1998 г.  

ОСЪЖДА солидарно подсъдимите Д. Л. Д., Б. И. М., П. В. С., Ц. Д. 
Н., Д. А. Н. и Б. Б. М. да заплатят държавна такса върху уважените размери 
на гражданските искове в размер на 6006 /шест хиляди и шест/ лева. 

ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения граждански иск от Н. В. Г.  срещу 
подсъдимите Д. Л. Д., Б. И. М., П. В. С., Ц. Д. Н., Д. А. Н. и Б. Б. М. за 
претърпени от нея неимуществени вреди в размер на 50 000 /петдесет 
хиляди/ лева ведно със законната лихва от 31.01.1998 г., като ПОГАСЕН 
ПО ДАВНОСТ.  



ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения граждански иск от Р. В. Г. срещу 
подсъдимите Д. Л. Д., Б. И. М., П. В. С., Ц. Д. Н., Д. А. Н. и Б. Б. М. за 
претърпени от нея неимуществени вреди в размер на 50 000 /петдесет 
хиляди/ лева ведно със законната лихва от 31.01.1998 г., като ПОГАСЕН 
ПО ДАВНОСТ.  

На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите Д. Л. Д., 
Б. И. М., П. В. С., Ц. Д. Н., Д. А. Н. и Б. Б. М. да заплатят солидарно 
направените разноски по делото в размер на 45 291 /четиридесет и пет 
хиляди двеста деветдесет и един/ лева, а подс. П. В. С. и сумата от 1850 
/хиляда осемстотин и петдесет/ лева в полза на съдебната власт по сметка 
на Върховния касационен съд. 

На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите Д. Л. Д., 
Б. И. М., П. В. С., Ц. Д Н., Д. А. Н. и Б. Б. М. да заплатят солидарно 
направените разноски от гражданските ищци и частни обвинители в 
размер на 3550 /три хиляди петстотин и петдесет/лева по сметка на В. Г. А. 
и М. С. А..  

ОСТАВЯ В СИЛА въззивното решение в останалата му част.  
Присъдата не подлежи на обжалване и протестиране.  

 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 
                ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 
2. 

 


