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"НЕКОЛЦИНА" ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА Е УЧАСТИЕ НА ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ
ЛИЦА КАТО СЪИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.

ОРГАНИЗИРАНАТА ГРУПА Е СЪУЧАСТИЕ, ПРИ КОЕТО СЪУЧАСТНИЦИТЕ (А ТЕ В
СЛУЧАЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДБУДИТЕЛИ, ИЗВЪРШИТЕЛИ И ПОМАГАЧИ) ИЗВЪРШВАТ
ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО СГОВАРЯНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ.
АКО ОБАЧЕ ДЕЙЦИТЕ ОТ ГРУПАТА ИЛИ НАЙ-МАЛКО ДВАМА ОТ ТЯХ УЧАСТВУВАТ В
ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО КАТО СЪИЗВЪРШИТЕЛИ И В СЪСТАВА НА ИЗВЪРШЕНОТО
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е ПРЕДВИДЕНО КАТО СУБЕКТ НА СЪЩОТО "НЕКОЛЦИНА", А НЕ
"ГРУПА" ИЛИ "ОРГАНИЗИРАНА ГРУПА", ТЕ НОСЯТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА
ТОВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ КАТО "НЕКОЛЦИНА", А ТЕХНИТЕ СЪУЧАСТНИЦИ - СЪОТВЕТНО
КАТО ПОДБУДИТЕЛИ ИЛИ ПОМАГАЧИ.

Чл. 104, ал. 2, т. 5 НК
Чл. 162, ал. 2 НК
Чл. 172, ал. 2, т. 4 НК
Чл. 185, т. 4 НК
Чл. 284, ал. 2 НК

В предложението на председателя на Върховния съд във връзка с понятието "неколцина",
употребено в чл. 162, ал. 2, 172, ал. 2, т. 4, 284, ал. 2 НК и издаване на тълкувателно решение, се
поставят следните въпроси:

1) какво се разбира под понятието "неколцина";
2) разликата между понятието "неколцина" и съучастието:
3) разликата между "неколцина" и "група" или "организирана група".
"Неколцина" по смисъла на закона е съучастие. Но това не е какво да е съучастие, а

участие на най-малко две лица като съизвършители в определено престъпление. По това именно
понятието "неколцина", употребено в редица специални престъпни състави на НК, се различава
от съучастието, където, както е известно, съучастниците могат да бъдат не само съизвършители,
но и подбудители и помагачи. Що се отнася до разликата между "неколцина" и "група" или
"организирана група", тя трябва да се търси не само в това, че при "групата" или "организирана
група" може да има и подбудители, и помагачи, но и в предварителното сговаряне и организиране
извършване на престъплението, както е при организираната група. При това не е необходимо
групата или организираната група да има свои устав или някаква особена стройност в нейната
структура, т.е. да има ръководство, членове и т.н. Ако обаче дейците от групата или най-малко
двама от тях участвуват в престъплението като съизвършители и в състава на същото е
предвидено като елемент "неколцина", а не "група" или "организирана група", те отговарят за
извършеното престъпление като "неколцина", а останалите съучастници съответно като
подбудители или помагачи към същото престъпление.


