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ПРЕДВАРИТЕЛНОТО СГОВАРЯНЕ ПО ЧЛ. 202, АЛ. 1, Т. 2 НК ОБХВАЩА КАКТО
СЛУЧАИТЕ, ПРИ КОИТО ИМА ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВАРЯНЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ С ПОСТИГАНЕ СЪГЛАСИЕ ОТНОСНО ПЛАНА, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА
РОЛИТЕ, НАБАВЯНЕ НА СРЕДСТВА И ДР. (ОРГАНИЗИРАНА ГРУПА), ТАКА И КОГАТО
ТАКАВА ГРУПА НЕ Е ИЗГРАДЕНА, НО Е УСТАНОВЕНО ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВАРЯНЕ
МЕЖДУ ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ ЛИЦА ДА ПРИСВОЯТ И ТАКА Е ЗАПОЧНАЛО
ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ДЕЯНИЕ.

ДЕЯНИЯТА, КОИТО СА ИЗВЪРШЕНИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНА ГРУПА ПО
ВРЕМЕДЕЙСТВИЕТО НА ЧЛ. 106, АЛ. 4 НК (ОТМ.), МОГАТ ДА СЕ ОБЕДИНЯТ В ЕДНО
ЕДИННО ПРОДЪЛЖАВАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ С ТЕЗИ, ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА,
КОГАТО Е В СИЛА ДЕЙСТВУВАЩИЯТ НК, АКО СА НАЛИЦЕ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 26 НК.

Чл. 26 и чл. 202, ал. 1, т. 2 НК

Окръжният съд е приел, че присвоителните деяния на подсъдимите са започнали на 1
януари 1965 г., още при отменения НК, и са завършили на 31 декември 1968 г., когато вече е бил в
сила действуващият НК. Всичките присвоителни деяния са обединени в едно единно
продължавано престъпление. С това съдът не е нарушил материалния закон. Вярно е, че
отмененият НК не съдържаше квалифициран състав със съдържанието на чл. 202, ал. 1, т. 2 НК,
който да санкционира по-тежко деянията, извършени от две и повече лица, предварително
сговорили се да присвояват. Присвояването обаче беше квалифицирано, когато е извършено от
организирана група - чл. 106, ал. 4 НК (отм.). За съда е съществувало задължението да отговори
на довода за кръг на деянията, които обхваща престъплението по чл. 202, ал. 1, т. 2 НК. Даденото
тълкуване е съобразено със закона.

Предварителното сговаряне по чл. 202, ал. 1, т. 2 НК обхваща както случаите, при която
има предварително уговаряне да се извърши престъпление с постигане съгласие относно плана,
разпределението на ролите, набавяне на средства и др. (организирана група), така и когато
групата не е изградена, но е установено предварително уговаряне между две и повече лица да
присвояват и така е започнало изпълнителното деяние. А щом съставът на чл. 202, ал. 1, т. 2 НК
има по-широк обхват и включва в себе си и организираната група за присвояване, деянията, които
са извършени при организирана група, по времедействието на чл. 106, ал. 4 НК (отм.) могат да се
обединят в едно единно продължавано престъпление - деянията, извършени при действуващия
НК, ако са налице условията на чл. 26 НК.

Престъплението ще се квалифицира по чл. 202 ал. 1, т. 2 НК и тогава, когато част от
деянията са извършени по времедействието на отменения НК в обикновено съучастие и като
незначителни не се отразяват значително върху тежестта на цялостната престъпна дейност - чл.
26, ал. 4 НК. Тъй като доказателствата по делото са убедили съда, че подсъдимите са присвоявали
по времедействието на отменения НК в организирана група, правилно деянията им са обединени
в едно единно продължавано престъпление. И накрая по-голямата част от престъпленията са
извършени при предварителна уговорка между подсъдимите да присвояват, затова правилно е
било цялото престъпление да се приеме като извършено при условията на чл. 202, ал. 1, т. 2 НК, а
не да се посочва, че част от него е извършена при предварителна уговорка между подсъдимите, а
другата - при обикновено съучастие.


