
 
 Към 2019 г. Бранислав Живолич работел като шофьор към „Иванович 
Превоз“ ООД, регистрирана в гр. Ниш, Република Сърбия, чиито собственик и 
управител бил Вук Иванович. Предвид развиваната спедиторска дейност, 
дружеството разполагало с няколко камиона, един от които и товарен 
автомобил, марка „Ивеко“, модел „Стралис“. 
 На неустановена дата в края на 2019 г., регистрационните табели на 
превозното средство с номера „NG047BC“ били откраднати. Поради 
усложнената и продължителна процедура по пререгистрация на камиона, 
собственикът Вук Иванович поръчал на частно лице саморъчно изработени 
табели, неиздадени от съответните компетентни полицейски органи в 
Република Сърбия, на които да бъде изобразен идентичен номер на ползвания 
до момента, които поставил на местата на отнетите такива. За тези 
обстоятелства собственикът уведомил Бранислав Живолич, доколкото 
преимуществено последният управлявал товарния автомобил. Със съзнанието 
за тях, Живолич извършвал няколкократни курсове в рамките на Европа. 
 На 28.03.2020 г., Бранислав Живолич отново изпълнявал курс с 
горепосочения товарен автомобил, възложен му от неговия работодател. 
Придвижвал се с камиона със саморъчно изработените, неиздадени от 
надлежните органи регистрационни табели, в гр. София, по АМ „Тракия“, с 
посока на движение от гр. Бургас към гр. София. Когато достигнал КПП – 51, 
разположено на територията на гр. София, обвиняемият бил спрян за проверка 
от полицейските служители при ОСПС – СДВР – Румен Иванов Петков и 
Владислав Николаев Найденов. След като проверили самоличността му, 
органите на реда подали сигнал до дежурната част при 08 РУ – СДВР, поради 
възникнали у тях съмнения относно автентичността на регистрационните 
табели. Полицейските служители задържали водача. 
 На място пристигнал дежурен екип на структурното подразделение на 
СДВР, който пристъпил към извършването на оглед на местопроизшествието, в 
рамките на което били приобщени и регистрационните табели, за нуждите на 
образуваното по този ред досъдебно производство. 
 В хода на образуваното досъдебно производство била назначена 
техническа експертиза, която установила, че регистрационните табели са 
изготвени саморъчно, а не съобразно правилата на сръбските компетентни 
органи. Буквите и цифрите в тях не били щанцовани, а набити с инструмент с 
плосковърха работна повърхност, като се наблюдавало разминаване по 
хоризонтала и вертикала между отделните елементи. Така материализирани, 
изображенията и тяхното изпълнение съществено се различавали от образците 
в разполагаемите от вещите лица каталози. 
 Бранислав Живолич е роден на 21.05.1979 г., в гр. Ниш, Република 
Сърбия, сърбин, със сръбско гражданство, женен, със средно образование, с 
постоянен и настоящ адрес в Република Сърбия, гр. Ниш, ул. „Душанова“  № 
048, персонален  № 0820735496219. 
 Същият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК. 
 
 
 ВЪПРОСИ : 
 1. Описаното деяние осъществява ли състав на престъпление или на 
административно нарушение. Ако да – да се даде съответната 



материалноправна квалифицира по НК или да се посочи коя административна 
материалноправна разпоредба е нарушена. 
 2. Ако се приеме, че описаното осъществява състав на престъпление, 
респективно законосъобразно е било образувано досъдебно производство, по 
кой ред и от какъв орган – полицейски или на досъдебното производство, е 
било образувано същото? Ако се приеме, че досъдебното производство е било 
образувано от полицейски орган, а не от такъв по чл. 193 от НПК, допуснато ли 
е с това процесуално нарушение и ако да - какво? 
 3. В случай на законосъобразно образувано досъдебното производство и 
приключване на същото с краен прокурорски акт, с който прокурорът е решил 
да сезира съда, какъв като вид следва да бъде този акт и по какъв ред следва 
да протече съдебното производство, респективно с какъв акт – отново само 
като вид, следва да се произнесе първият съд?  
 
 


