РЕШЕНИЕ № 198 ОТ 07.07.2017 Г. ПО Н. Д. № 363/2017 Г.,
Н. К., ІІ Н. О. НА ВКС

Върховният касационен съд на Република България, Второ наказателно
отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и първи юни, 2017 година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БИЛЯНА ЧОЧЕВА
ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА
При участието на секретаря РАНГЕЛОВА
В присъствието на прокурора ЧОБАНОВА
Изслуша докладваното от съдия СТАМБОЛОВА К. Н. Д. 363/17 г. и за да се
произнесе, взе предвид следното:
С присъда, постановена на 23.03.16 г. от Специализирания наказателен съд
/Сп НС/ по Н. Д.879/14 г., подсъдимият Т. П. Х. е признат за невиновен и оправдан по
повдигнатите му с обвинителен акт обвинения за извършени от него престъпления по чл. 321,
ал. 3, пр.2, т. 1 вр.ал. 1, пр.2 НК; по чл. 234, ал. 2, т. 3 вр.ал. 1, пр.2 вр. чл. 20, ал. 3 и 4 вр.ал. 1
НК и по чл. 234, ал. 1, пр.2 НК. Със същата присъда подсъдимият М. К. П. е признат за
невиновен и оправдан по повдигнатите му с обвинителен акт обвинения за извършени него
престъпления по чл. 321, ал. 3, пр.2, т. 2 вр.ал. 2 НК и по чл. 234, ал. 2, т. 3 вр.ал. 1, пр.2 вр. чл.
20, ал. 3 и 4 вр.ал. 1 НК. Все с тази присъда подсъдимият Г. К. Л. е признат за виновен в
извършено от него престъпление по чл. 234, ал. 2, т. 3 вр.ал. 1, пр.2 вр. чл. 20, ал. 2 вр.ал. 1
НК и му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от две години и шест месеца,
което е постановено да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от открит тип при
първоначален общ режим. Този подсъдим е признат за невиновен и оправдан по
повдигнатото му с обвинителен акт обвинение за извършено от него престъпление по чл. 321,
ал. 3, пр.2, т. 2 вр.ал. 2 НК.
Присъдата е изменена с решение № 1/23.01.17 г., постановено от
Апелативния специализираннаказателен съд /Ап Сп НС/, 4 състав, по В. Н. Д.162/16 г., както
следва: изменена е относно приетото място на раждане от Л. и той е оправдан в осъдителната
част за това да е извършил престъплението по чл. 234, ал. 2, т. 3 НК в съучастие с
подсъдимите Х. и П.. В останалата част съдебният акт е потвърден.
Срещу това решение е постъпил касационен протест от представител на
Апелативната специализирана прокуратура /Ап Сп П/, в който са развити касационните
основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 НПК относно оправдаването на Л. от въззивната
инстанция и потвърждаване на присъдата на Сп НС в нейната оправдателна част; и по чл. 348,
ал. 1, т. 3 НПК относно потвърждаване на наложеното на подсъдимия Л. наказание. Иска се
отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на
апелативната инстанция.
Постъпила е и жалба от подсъдимия Л., с допълнение към нея, което се
допълва повторно с разгръщане на аргументите относно наличие на касационните основания
по чл. 348, ал. 1, т. 1-3 НПК в наказателно-осъдителната част на атакувания съдебен акт. Иска
се или отмяна на решението на Ап Сп НС в тази част и връщане на делото за ново

разглеждане от друг състав на същия съд, или изменение на решението чрез прилагане на
института на условното осъждане директно от ВКС.
Срещу протеста са постъпили нарочни възражения от подсъдимите Х. и П.
чрез техните защитници и от подсъдимия Л. чрез неговия защитник /за последниярелевирани във второто допълнение към жалбата/, в които се излагат съображения по
неоснователността на този процесуален документ.
В съдебно заседание пред ВКС представителят на ВКП поддържа протеста с
изразените в него съображения и моли жалбата на подсъдимия Л. да бъде оставена без
уважение.
Подсъдимите, редовно призовани чрез своите защитници, не се явяват.
Защитниците на всеки един от тях поддържат мотивирано възраженията
срещу протеста.
Защитникът на подсъдимия Л. от своя страна моли жалбата на неговия
подзащитен да бъде уважена, излагайки доводите, залегнали в допълненията към нея.
Върховният касационен съд, Второ наказателно отделение, като взе предвид
протеста и възраженията срещу него, жалбата на Л. и допълненията към нея с отразените
аргументи, като съобрази становищата на страните в съдебно заседание и след като сам се
запозна с материалите по делото в рамките на компетенциите си по чл. 347 и сл. НПК, намира
за установено следното:
ОТНОСНО
ДОВОДИТЕ
В
ПРОТЕСТА
ПО
КАСАЦИОННИТЕ
ОСНОВАНИЯ ПО чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 НПК.
Преди да се вземе отношение по съществото на въздигнатите в протеста
възражения и противопоставяне на същите от страна на подсъдимите и техните защитници,
този съд ще отбележи, че като съд по правото ще се фокусира само върху доводи, които могат
да бъдат субсумирани под визираните в чл. 348, ал. 1 НПК касационни основания. Казаното е
породено от някои аргументи по прокурорския документ, анализът на чието съдържание
установява, че покриват признаци на оплакване за необоснованост, макар и да са въведени
като съществени процесуални нарушения. С тях тази инстанция няма да се занимава, тъй като
необосноваността е относима към съдилища по фактите, какъвто ВКС в настоящото първо
разглеждане на делото пред него не е.
Наред с казаното, в тази въводна част на съдебния акт висшата съдебна
наказателна юрисдикция отбелязва, че най-напред ще обърне внимание на аргументацията за
допуснати от решаващия второстепенен съдебен състав съществени процесуални нарушения,
тъй като разрешаването на повдигнатите в тази връзка въпроси ще се яви предопределящо за
по-нататъшната съдба на процесното производство; то може да доведе до необсъждане на
други доводи по протеста, възраженията срещу него или жалбата на Л.- поне що се отнася до
наложеното на последния наказание. Не по-малко важно, разбира се, е и оплакването за
нарушение на материалното право, но в съобразие със смисъла на вложените в протеста
аргументи, проблемът по отношение на него е разрешим на плоскостта на възприетата от Ап
Сп НС фактология, голяма част от която държавният обвинител оспорва, макар и да не го
заявява несъмнено.
1/ ОТНОСНО ОПЛАКВАНИЯТА ПО чл. 348, ал. 1, т. 2 НПК.
Най-същественото ангажирано процесуално нарушение, допуснато според
прокуратурата от въззивната инстанция, чийто съдебен акт се атакува, е свързано с
ограничено право на участие на тази страна в процеса на събиране на доказателства. Твърди
се, че пред Ап Сп НС са направени относими доказателствени искания, част от които са били
оставени без уважение; не е дадена възможност на прокурора да мотивира отхвърлените
впоследствие искания, а при повторно отправяне на подобна молба, му е отказано. Затова се е
наложило държавното обвинение да се възползва от процедурата по чл. 312 НПК, като в тази

връзка има допълване в съдебния протокол, разпоредено от председателя на съдебния състав.
Цитираните действия водят до извод за накърнени права на прокурора за участие в процеса.
Прегледът на процесуалната действителност установява следното:
В съдебно заседание на 15.07.16 г.представителят на Ап Сп П е поискал
събиране на доказателства, каквото искане не е отправено в прокурорския протест и не е
обсъждано от съда в процедура по чл. 327 НПК. В съдебния протокол е отразено /л.65 от
въззивното дело/, че следва да бъде допусната като годно писмено доказателство по делото
назначената в хода на досъдебното производство СТЕ № 2827/13.12.12 г.и нейното
продължение, депозирано и изготвено от вещите лица Л. К. и Т. Я., като посочените експерти
бъдат изслушани от Ап Сп НС. След като останалите страни са възразили на отправеното
искане, прокурорът е пожелал да го обоснове. Съдът обаче се е произнесъл директно и
мотивирано е разяснил защо го отхвърля-съзряно е процесуално нарушение при назначаване
на тези вещи лица /което ще бъде обсъдено по-долу от ВКС/ още от първоинстанционния съд;
относимите към предмета на изследване въпроси са били изследвани от друг експерт и са
получили съответен отговор, ползван от решаващия съд. В изпълнение на задълженията си
като втора първа инстанция въззивният съдебен състав е назначил допълнителна задача по
изготвената физико-химическа експертиза с цел да отстрани процедурни неблагополучия,
допуснати от Сп НС. За тези действия няма оспорване от страна на прокуратурата и
настоящият съд повече няма да ги споменава.
На л.74 от второинстанционното производство е приложено искане от
прокурор при Ап Сп П за допълване на протокола за съдебно заседание на 15.07.16 г. По
повод нея е изготвена докладна записка от съдебния секретар, участвал в соченото съдебно
заседание, който, след изслушване на водения аудиозапис, е констатирал, че прокурорът е
бил възпрян при излагане на исканията си по доказателствата от председателстващия състава,
като не му е дадена възможност да предостави подробности относно тях /по оспорваната
експертиза/, а когато е пожелал да ги мотивира, изрично е постановен отказ от председателя
на състава. С приложено на л.77 от В. Н. Д.162/16 г. разпореждане на последния е
разпоредено текстът, допълнен от съдебния секретар в третираната докладна записка по
искането за допълване от представителя на Ап Сп П, да се счита неразделна част от
протокола за съдебно заседание на 15.07.16 г.
В съответствие с изложеното трябва да се заключи, че действително на
прокурора на въззивната прокуратура, участващ в обсъжданото съдебно заседание, не е била
предоставена възможност да мотивира задълбочено своето искане във връзка с
коментираните експерти. Същевременно обаче, държавният обвинител разглежда
претенцията си изолирано от цялостната оценка, дадена от първостепенния съд и останалите
страни, за начина на назначаване на съответната експертиза /свързана с престъпна деятелност
на подсъдимия Х./ в хода на ДП и основанията, поради които тя е отхвърлена за изслушване.
Наред с казаното контролираният съд е преценил, че по отношение на релевантните
обстоятелства, подлежащи на установяване съгласно разпоредбата на чл. 102 НПК,
доказателства в целяната от държавното обвинение насока вече са допуснати, събрани,
проверени и анализирани.
Тук е мястото да се заяви, че макар и прокуратурата да не оспорва набраната
в хода на публичните съдебни заседания доказателствена съвкупност, тя настоява за
изслушване на вещите лица по недопуснатата експертиза, предвид тяхната категоричност
спрямо доказателствените източници, ценени в съответната насока от съда. Казано с други
думи, абсолютизират се направени в полза на държавното обвинение изводи /изведени,
когато именно то е било господар на процеса/, чието потвърждаване не е получено в съдебно
заседание поради мотивирано изключване на този доказателствен материал; и въпреки
събрани доказателства в насока на обстоятелството, влизащо в предмета на доказване-

установена ли е идентичност на пробите от управлявания от Х. л.а. П. К. с тези от
производствената база в К.. Незаконосъобразно е заявлението за категоричност от страна на
държавното обвинение, след като в нарушение на чл. 105, ал. 2 вр. чл. 13, ал. 2 НПК то се
позовава на несъбран по предвидения процесуален ред доказателствен материал. Неправилно
е последният да бъде наречен „некредитиран“/л.9 от касационния протест, първи абзац/,
защото този термин се използва при конкретна оценка на годно приобщено доказателство.
Освен това, словното обосноваване на тезата за нарушените права на държавното обвинение,
обхващащо включително и специфики по изследваните предмети, установява съдържание на
претенцията на прокуратурата ВКС да се произнесе по необоснованост, отколкото по
законосъобразност. Което той няма да стори.
Все в контекста на обсъжданото обстоятелство, на второ място, е нужно да се
вземе отношение по съществото на изключване на експертното заключение и неговото
продължение, изготвено на ДП от в.л. К. и Я.. Както пред долустояшите съдилища, това
възражение се повдига и пред ВКС, с придаване на формалистичен подход на преценката на
решаващите съдебни органи. За да отговори на възведените доводи за липса на процесуален
резон да се приеме за незаконосъобразна липсата на подпис на водещия разследването върху
постановлението за назначаване на експертиза, както и липса на поименно посочване на
съответните вещи лица, този съд трябва да обърне отново внимание на наличната
процесуална действителност.
Релевантните материали са приложени в досието от ДП, т. 5. На л.1 и 2 от
същия е приложено постановление за назначаване на техническа експертиза, неподписано от
водещия разследването, с непопълнени реквизити относно дата и час на връчване на приелите
го подписали се като вещи лица Д. К. и К. М.. Положен е регистрационен номер ДП 6-62/2012
г.от 11.12.12 г.и има отбелязване, че постановлението е изпратено до директора на София-БТ
АД. В изпълнение на същото /счетено за обявено на 11.12.12 г./ е изготвена техническа
експертиза от служители на София-БТ-АД инженери Л. К. и Т. Я. /л.3 и сл.от т. 5/ и
продължение към нея /л.7 и сл.от т. 5/.
Въззивният съд е изписал пространни мотиви относно липсата на подпис на
водещия разследването, неназначаване на конкретните вещи лица и какви са процесуалните
последици за изготвеното заключение в тази връзка. ВКС изцяло се съгласява с изложените
аргументи и не намира за нужно да ги повтаря. Още повече предвид отхвърлянето им от
страна на държавното обвинение в неговия протест, без да се предлагат същностни аргументи
за тази позиция. Генералният извод, който може да се направи, е, че заключението и
продължението към същото са необходими заради тяхното съдържание и не е толкова важно
какви пороци в процедурата са допуснати.
Контролираният съд е изложил аргументи за същността на постановлението и
необходимостта от полагане на подпис от органа на ДП. Вярно е изтъкнатото в протеста
относно извеждането на постановлението по съответен ред и съдържанието на решение №
33/05.03.2008 г., постановено по К. Н. Д.632/07 г.от 1 н.о.на ВКС, отнасящо се до липса на
подпис на разследващ орган върху протокол за действия по разследването. Вярно е и
казаното, че порок като обсъждания не е изведен като абсолютно процесуално нарушение в
ТРОСНК № 2/02 г. по описа на ВКС на РБ. Но трябва да се отбележи от една страна, че Ап
Сп НС не е отчел липсата на подпис като единствено съображение, въз основа на което не е
формирано становище да се изслушат вещите лица, изготвили съответните експертиза и
продължение към нея. От друга, внимателният прочит на цитираното решение на върховната
съдебна инстанция по наказателни дела установява, че в процесното дело е ставало дума за
неподписан от водещия разследването огледен протокол, който е съдържал подписи на
поемните лица и техническия сътрудник, участвали при извършването на огледа; и
обстоятелствата по него не са били оспорени в нито един момент в хода на целия процес.

Така че, макар и да се отнася до протокол за действие по разследването, отговорът на
настоящия казус е свързан с различен процесуален документ, предприетите действия по
който не могат да бъдат проверени /за разлика от тези по огледния протокол, когато наймалко е възможно да бъдат разпитани поемните лица в качеството им на свидетели/.
По-важно в случая е друго. Съгласно чл. 145, ал. 1 НПК в акта, с който се
назначава експертизата, изрично следва да се посочат трите имена, образованието,
специалността и т.н.на вещото лице или наименованието на учреждението, в което то работи.
„Именно актът на съответния компетентен орган за назначаването на вещите лица ги прави
субекти на наказателнопроцесуалните отношения, които имат задължението да съдействат на
съда чрез своите специални знания за изясняване на определени обстоятелства по делото“,
гласи решение № 158/26.03.12 г., постановено по К. Н. Д.342/12 г. по описа на 3 н.о.на ВКС
на РБ. Макар и да се отнася за действия на съдебен орган, тази постановка е относима и към
процесния случай, доколкото е значима за решаващия орган на съответна фаза. Наред с
казаното, в цитираното решение е отбелязано, че е допустимо и по-късно, след назначаване
на съответната експертиза, да бъдат посочени имената на вещите лица, които следва да я
изготвят. Надлежната процедура обаче изисква произнасяне на съответния компетентен орган.
Обстоятелството, че в настоящия казус водещият разследването се е обърнал
към София-БТ АД, което дружество в лицето на своя директор е посочило персоналния
състав, имащ капацитета да изготви исканото заключение, не може да замени изискванията,
възложени на компетентния орган по силата на чл. 145, ал. 1 НПК. Отделен е въпросът, че
лицата могат да бъдат определени поименно след посочването им като компетентни от страна
на представител на ангажираната специализирана институция. При липса на всякакви
подобни действия от страна на водещия разследването правилно е прието, че няма изричен
акт за персоналното определяне на експертите по изключеното заключение и неговото
продължение. В такава насока са и възраженията срещу протеста, отправени от защитниците
на подсъдимите Х. и П..
На трето място, прокурорът не е съгласен с изключване на казаното от
свидетелите Б. и П. /преразпитани пред втората инстанция по негово искане/, тъй като те
били участвали в действия, част от оперативния способ „проследяване“. Той се провеждал от
служители от ДОТИ, каквито те не са, а като са присъствали на мястото на наблюдението,
възпроизвеждали собствени възприятия. На л.43 и 44 от въззивното съдебно решение Ап Сп
НС е изразил своите съображения в обсъждания аспект и ВКС се солидаризира с тях. Няма
никакво съмнение, че полицейски служители могат да свидетелстват за престъпна деятелност
или проявление на определени нейни елементи, на които са станали очевидци. Когато обаче
пресъздават обстоятелства, станали им известни по оперативен път и/или при експлоатиране
на СРС, те не възпроизвеждат лични възприятия и/или подменят информацията, събрана чрез
експлоатирания способ, за който се предвижда строга регламентация. Липса на такива
фактори са предопределили преценката на свидетелски показания на полицейски източници в
решение № 120/14.04.14 г., постановено по К. Н. Д. 190/14 г. по описа на 3 н.о.на ВКС.
Прегледът на цитираното вече решение № 33/05.03.08 г., постановено по К. Н. Д.632/07 г. по
описа на 1 н.о.на ВКС пък предлага различни факти по дейността по разследване от
процесните- самостоятелно осъществяване на оперативна дейност, извън тази по разрешените
СРС-та, свидетелстването за което на следващо място, не може да бъде самостойно оценявано,
ако възпроизвежда чужди изявления.
В настоящия казус разпитаните като свидетели Б. и П. изключително
добросъвестно
са
съобщили
за
своето
участие
в
оперативните
способи
„проследяване“ и“наблюдение“, бидейки служители на ГДБОП. Разказали са какво са видели,
а в качеството си на оперативни работници са възпроизвели сведенията, дадени от
доброволен източник /според Б./, както и узнатото чрез оперативния способ „подслушване“.

Вярно е, че съгласно ЗСРС специалните разузнавателни средства се осигуряват и прилагат от
ДОТИ /поне в процесния случай е било така/, но техническото обезпечаване на следенето не
изключва помощта на оперативни работници от други структури. Третираните лица от своя
страна са участвали в осъществяването на самите способи. И след като последните са приети
за негодни поради разрешаването им от некомпетентен съд, е недопустимо строгата
процедура да бъде заобикаляна чрез разпит на полицаи, участвали в тях. Вярно е приетото от
Ап Сп НС, че по този начин „би се правораздавало по слухове и непроверими източници,
което е в остър конфликт с концепцията за справедлив процес и принципа за равенство на
страните“.
Ето защо законосъобразно, каквито са и твърденията на защитниците на
подсъдимите Х. и П., решаващата втора инстанция не е зачела показанията на Б. и П.,
доколкото в една част те са възпроизвели чужди изявления, добити по оперативен път, а в
друга- видяното при участието им в оперативните способи „проследяване“ и „наблюдение“,
както е видно от приложените към делото класифицирани материали. Този съд естествено не
цени съдържанието на последните поради тежкия посочен порок при разрешаването на
ползването на СРС-та, а ги сочи заради спецификата на въздигнатото в допълнението към
прокурорския протест възражение.
За оценка по същество са останали показанията на П. относно обстановката
при влизането във фабриката в [населено място] и задържането на подсъдимия Л., но тези
факти са потвърдени от други доказателствени източници. Те не се и оспорват.
Четвърто, сериозна част от допълнението към протеста на прокурора от
въззивната прокуратура е посветена на несъгласието с Ап Сп НС относно потвърждаване на
първоинстанционната присъда в частта, с която Х. е оправдан по повдигнатото му обвинение
по чл. 234, ал. 1, пр.2 НК. Като оставим настрана, че превратността и избирателността на
доказателствената преценка за фактология, подведима под този законов текст са цитирани, за
да се преодолее впечатлението за развито оплакване за необоснованост /каквото всъщност е
налице, предвид възражението за некредитиране на показанията на определени лица/, трябва
да се заяви, че решаващата втора инстанция е отделила значително внимание в мотивите към
атакувания съдебен акт, за да обоснове становището си, че инкриминираните цигари без
бандерол са били на свидетелката Л., както самата тя признава, макар и фактически да са се
намирали в управляван и притежаван от подсъдимия Х. автомобил П. К..
Вярно е, както твърди прокурорът, че тази свидетелка е заявила
собствеността си върху инкриминираните цигари едва в съдебно заседание пред
първостепенния съд, не и на ДП, но това е нейно право, доколкото същата няма задължение
да се самоинкриминира, а ако реши-нейна е преценката кога да го направи. Вярно е освен
това, че казаното от нея се различава от изписаното изявление на подсъдимия в протокола за
намерените в автомобила му цигари, в което се признава негова съпричастност. Решаващият
второстепенен съд е намерил същото за несъществено, поради което не го е обсъдил, извън
общото му споменаване при пресъздаване на този процесуален документ.
Казаното не представлява съществен порок в аналитичната съдебна дейност,
защото изписаното заявление в протокола не може да замести отричане на авторството от
страна на Х. пред съда /подкрепено и от несходството на цигарите с намерените в К./, както и
показанията на свидетелката Л., които в тази част са стабилни- колкото и да не биха могли да
минат за такива относно други обстоятелства. При това жената разяснява защо не е признала
веднага, че цигарите без бандерол, намерени в колата, са нейни- защото я е било страх от
полицията. Както е и прието, тези показания се подкрепят и от заявеното от свидетеля А..
Казаното от свидетеля К. не се противопоставя на възприетата от съда теза.
Обсъдени са и показанията на свидетеля Д.. Според прокурора съдът е приел,
че той не си спомня местонахождението на процесния автомобил, а всъщност изявлението му

било, че не помни да е водил разговор с Л., в който тя признала, че цигарите са нейни
/потвърждение на това Д. не прави в съдебно заседание/. По този начин били предпочетени
едни гласни доказателства за сметка на други. Поначало последният подход подлежи на
упрек, единствено ако от съдебните мотиви не става ясно на какво се дължи съответното
предпочитание. Иначе, няма процесуална норма, съгласно която съдът да дължи доверие на
свидетели, когато излагат факти в насока на твърдените от прокуратурата. Противното
означава приоритизиране на определени доказателствени материали в нарушение на чл. 107,
ал. 5 НПК и придаване на предварително определена сила на такива, в нарушение на
принципа, залегнал в разпоредбата на чл. 14, ал. 2 НПК.
Трябва да се отрази несъстоятелността на прокурорската теза и в нейната
първа спомената по-горе част. Ап Сп НС правилно е възпроизвел заявеното от свидетеля Д.,
че не си спомня за местонахождението на процесния автомобил- обстоятелство, съобщено от
него при провеждане на очна ставка със свидетеля А. /л.371, на гърба от първостепенното
дело/.
Генерално погледнато, ревизираният съд е подложил на разбор всички
събрани доказателствени материали в обсъждания аспект, не е игнорирал или омаловажил
някой от тях, нито пък е направил преценка не въз основа на вложения в него смисъл. За
сметка на това, упреквайки съдебния състав в превратна оценка на доказателствата, самият
представител на държавното обвинение в светлината на претенцията си за връзка между
подсъдимите П. и Л., отбелязва като необсъдени показанията на свидетеля Д., дадени в
съдебно заседание на 18.02.15 г.- говорил бил по предоставения му от Л. телефон с „някой си
М.“. Очевидно трябва да се направи връзка с П., чието първо име е М.. И простият прочит на
цитираните показания /л.116 от първостепенното дело, първи абзац/ установява, че става дума
за лице с име М. и не се говори за шеф на Л., наричан М. /както заявява и защитникът на
подсъдимия П./. Затова цитираните показания в тази насока не са били предмет на обсъждане
от страна на ревизирания съд и отправеният укор е несъстоятелен.
Извън изложените конкретни обстоятелства, останалите съображения по
оценката на доказателствената съвкупност, която не се нрави на държавното обвинение, са
или общи и неконкретизирани, каквото е и позоваването на процедурните норми; или пък
тангиращи с необоснованост. Първата посочена характеристика важи и за разсъжденията за
възможността един подсъдим да бъде осъден на база на косвени доказателства, когато
веригата от тях води до единствен несъмнен извод относно авторството на деянието.
Проблемът се корени не в неспазването на ясни постулати, а в обстоятелството, че въззивната
инстанция не е приела, че годните за ценене доказателствени материали са достатъчни за
обосноваване авторството на деянията. Последното обаче е сторено при процедурно верен и
логически издържан техен прочит, поради което ВКС няма да отделя повече мотивно
внимание на прокурорските твърдения за допуснати нарушения на процесуалните правила,
съдържанието на които водят до различни от законово заложените предпоставки.
2/ ОТНОСНО ОПЛАКВАНИЯТА ПО чл. 348, ал. 1, т. 1 НПК.
Макар и настоящата инстанция да не съзря допуснати от решаващата втора
инстанция пороци при оценъчната дейност на доказателствата, както се настоява от
представителя на прокуратурата, се счита задължена да обсъди възведените в допълнението
към протеста доводи за потенциално правилното приложение на правото, ако би била
изведена доказателствена конструкция като исканата от държавното обвинение. Това се
прави, тъй като същите касаят приложението на материалното право по принцип.
Единственото изключение се отнася до липсата на обективния признак за
осъществяване на деятелността от организирана престъпна група, тъй като доказателствено
обезпечено не е прието съпричастие към същата на подсъдимите Х. и П.. При това положение

не е налице основен елемент, залегнал в нормата на чл. 93, т. 20 НК- трайно сдружение от три
или повече лица.
За да обоснове своята теза за възможността деятелността, очертана в
престъплението по чл. 234 НК, за която е повдигнато обвинение и на тримата подсъдими
/изключва се единичното престъпление по чл. 234 НК, вменено на Х./, а и е постигнато
осъждане по отношение на Х. Х., с когото прокуратурата е сключила одобрено от съд
споразумение, недоволният държавен обвинител е изложил пространни теоретични
съображения по същността и приложението на нормата на чл. 321 НК. ВКС няма как да не
съгласи, че престъплението по този законов текст е формално и за неговата съставомерност
не се изисква извършване /дори и започване на изпълнението/ на вторичното престъпно
деяние, заради което групата е създадена. Няма как да не се съгласи, че дейността на
организираната престъпна група /ОПГ/ е съвкупността от всички престъпни посегателства,
насочени към постигане на целите й, в чието извършване участват нейните членове. И на
последно място, няма как да не се съгласи, че дейността на престъпното сдружение обхваща
както групата престъпления, свързана с дългосрочно и системно изпълнение, мотивиращо
участниците към сдружаване, така и всички онези деяния, извършвани инцидентно в процеса
на изграждане на групата за постигане на конкретно набелязаната цел и съответно предмета
на дейност, зад които също стои колективна престъпна воля.
Въпросът, който стои на обмисляне в случая, е каква е крайната претенция на
държавното обвинение с оглед формулиране на изложените общи постановки, предвид
приложението на материалното право въобще, а и с оглед конкретното му отнасяне към
настоящото производство. Наред с липсата на доказателства за извършване на
инкриминираното престъпление по чл. 321 НК от най-малко три лица, Ап Сп НС е възприел
становището на първостепенния съдебен състав, че липсва и друг задължителен елемент от
цитираната разпоредба- групата да е създадена за извършване най-малко на две престъпления.
В тази насока нормата на чл. 93, т. 20 НК е категорична, както и съдебната практика по повод
нейната трактовка- например решение № 408/05.12.11 г., постановено по К. Н. Д. 1990/11 г.
по описа на 3 н.о.на ВКС, решение № 415/23.02.12 г., постановено по К. Н. Д. 2161/11 г. по
описа на 2 н.о.на ВКС. Същото се отнася и за продълженото престъпление, чието
изпълнително деяние, макар и да търпи темпорално измерение, не превръща съответното
престъпление в повече от едно престъпно посегателство.
Поначало държавното обвинение признава действителността на изложените
съображения. Същите се адмирират и от защитата на тримата подсъдими, възразяващи срещу
състоятелността на доводите по допълнението към протеста. Несъгласието е продиктувано
най-просто казано от следните разсъждения- прокуратурата настоява за очертаване на
възможност, макар в процесния случай държането по чл. 234 НК да представлява продължено
престъпление на просто извършване, да е възможно престъпната дейност да се приеме като
производствено-промишлена и търговска такава с акцизни стоки без бандерол, ерго
съставомерна, която е прекъсната от правоохранителните органи на толкова ранен етап, че е
възпряно осъществяването и на други престъпни посегателства според предварителния
замисъл на участниците.
Върховната съдебна инстанция по наказателни дела не може да сподели
лансираната позиция най-малко по две съображения.
Общото съображение е обусловено от обстоятелството, че продълженото
престъпление /класификация в съобразие с характера на изпълнителската дейност/ се
извършва непрекъснато от неговия автор и съставлява пролонгирано престъпно състояние. То
е довършено в момента, в който не бъде трайно преустановено това състояние. Според
прокурорската теза следователно, ако продълженото престъпление се превърне в довършено
поради прекъсване на обсъжданото състояние от компетентните органи, винаги може да се

говори за продължена дейност, в рамките на която, при наличието и на останалите
предпоставки за ОПГ, би могло да се извърши поне още едно престъпление, което да
обоснове съставомерен елемент на нормата на чл. 93, т. 20 НК- за него има съгласувана воля
и се наказва с лишаване от свобода повече от три години. Това по същество означава всяко
продължено престъпление да предоставя възможност за подобна квалификация, което от своя
страна би обезсмислило дълготрайно теоретично обосноваваната на база редакцията на
закона норма за ОПГ и нейното практическо приложение.
Тук се дължи едно уточнение, което съставлява и второто съображение, взето
предвид от настоящата инстанция при даване отговор на обсъжданото възражение. То касае
процесуалната конкретика по всяко производство. Ако вменената на дейците /поне трима/
престъпна деятелност по чл. 321 НК, видна от обстоятелствената част на обвинителния
инструмент, обособява поне още едно престъпление, за извършването на което е налице
координирана престъпна воля, тогава законовите изисквания за присъствие на
съставомерните признаци на чл. 321 вр. чл. 93, т. 20 НК биха били удовлетворени.
Независимо дали осъщественото вторично престъпление е продължено или не.
Прегледът на процесуалната действителност в процесния казус- залегналите
факти в обстоятелствената част на обвинителния акт и установените с надлежни
доказателствени материали фактически положения- не дават възможност да се направи такъв
извод. Още повече, прокурорът настоява на обстоятелството, че вмененото на подсъдимите
като съучастническо престъпление по чл. 234 НК е продължено такова, а видно от
конструкцията на обвинението по диспозитива на обвинителния акт, то е повдигнато не за
определен период от време, както това е сторено за деянието по чл. 321 НК, а единствено за
осъществяване на дата 10.12.12 г. Данни за извършване на друго престъпление при обща
съгласувана воля, пък било то и инцидентно в хода на целения краен престъпен резултат,
също няма.
Предвид изложеното, коментираният аргумент на държавното обвинение,
релевантен за недоволството от приложеното от съдилищата по същество материално право,
е несъстоятелен.
ОТНОСНО ДОВОДИТЕ В ЖАЛБАТА НА ПОДСЪДИМИЯ Л. ПО
КАСАЦИОННИТЕ ОСНОВАНИЯ ПО чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 НПК.
1/ ОТНОСНО ОПЛАКВАНИЯТА ПО чл. 348, ал. 1, т. 2 НПК.
Те са няколко, като първото от тях визира съществено процесуално
нарушение от категорията на абсолютните по смисъла на чл. 348, ал. 3, т. 2, пр.1 вр. чл. 339,
ал. 2 НПК-липса на мотиви поради недаден отговор от втората инстанция на съществени
доводи на защитата.
Преди да отговори на конкретните съображения в тази насока, ВКС се счита
задължен да поясни определени обстоятелства. На л.28 от въззивното дело е приложена
въззивната жалба на подсъдимия Л., депозирана чрез негов защитник. Тя е бланкетна и в нея
изрично е отбелязано, че подробни съображения ще бъдат изложени след запознаване с
мотивите към присъдата. Такива липсват в кориците на делото; включително и предвид
очертаване на основанията за недоволство не са развити допълнителни писмени изложения на
основание чл. 320, ал. 3 НПК. При това положение ВКС не може да коментира писмени
доводи, по които Ап Сп НС не е взел отношение, тъй като няма такива.
Що се касае до отправените в съдебно заседание в ход на съдебните прения
аргументи на защитника на подсъдимия, които в съответствие с разпоредбата на чл. 339, ал. 1
НПК трябва да бъдат накратко споменати в съдебния акт, а доколкото са в подкрепа на
доводите по жалбата /ако има такива/, да им се даде и отговор, е нужно да се заяви следното:
Прочитът на протокола от съдебно заседание на 09.01.17 г. установява
наличие на дължими отговори от страна на Ап Сп НС в атакувания съдебен акт по

отправените пред него устни възражения /отразени на л.8 и 9 от решението/ от страна на
защитника на подсъдимия Л. и самия него в хода на съдебните прения. Прегледът на
същината им дава възможност за заключение, че иде реч най-вече за оценка на
доказателствената наличност /извън оплакванията за явна несправедливост на наложеното
наказание/, която е довела до невярно приета престъпна фактология. Решаващата втора
инстанция е взела отношение по съществените доводи, отправени от защитата, формулирайки
ги в стилистичен план и в контекста на цялостните разсъждения по набраните и ценими
годни доказателствени материали, очертаващи фактологическата престъпна деятелност на
касатора Л..
Не отговаря на процесуалната действителност оплакването, че въззивната
инстанция не е обсъдила възражението за липса на факти, установяващи извършеното от този
деец деяние, а и сама не е приела такива. Това е сторено на л.21-24 от решението. Описанието
на фактологията не бива да бъде възприемано самостойно и изолирано от правната й оценка,
каквато е предоставена от ревизирания съд. Цялостната картина в тази връзка дава представа
в какво се състои престъпната дейност на жалбоподателя, свързана с вмененото му държане
на акцизни стоки без бандерол.
Според защитата не са обсъдени доводите във връзка с показанията на
свидетеля Х. и заявените от него причини да сключи споразумение с прокуратурата, без да
заявява факти, свързани с осъществяване на деянието и от Л. в условията на
съизвършителство. В протокола от съдебно заседание от 09.01.17 г. липсва отбелязване на
довод със съдържание като цитираното. На л.200 от въззивното дело /все цитирания
протокол/ е отразено становището на адвокат В., че свидетелят Х. в качеството си на
обвиняем е сключил споразумение и се е признал за виновен, което може да стане по найразлични причини. Това обаче не е доказателство, че останалите лица, на които е повдигнато
обвинение, са виновни. Така е приел и въззивният съд. Потвърждаването на осъдителната
присъда спрямо Л. е станало на основа на внимателен пълен доказателствен анализ и
извеждане на фактите в тази връзка, а не на база на сключеното от Х. споразумение с
прокуратурата. По-нататъшно обсъждане на този проблем би повдигнало и въпроси относно
различната интерпретация, която би могла да бъде дадена на деятелността на Х. и П.. В
такава посока разсъжденията на въззивната инстанция не са се насочили, което установява
допълнително несъстоятелността на отправеното възражение.
Второто генерално оплакване е свързано със съществото на самата съдебна
дейност на второстепенния съд, както в процедурен план с оглед изясняване на обективната
истина, така и предвид определени недъзи на атакувания съдебен акт. Твърди се, че в
постановеното въззивно решение не са обсъдени в същината им сключеният договор за наем
на помещенията в К. и сключените договори за машините и трудови такива на работниците и
подсъдимия Л. с дружеството Р.. Тази инстанция не може да схване в каква насока
/фактическа ли, правна ли/ е следвало посочените договори да бъдат подложени на обсъждане
по същество от Ап Сп НС. Ако се има предвид липса на анализ на съществен за фактологията
на престъпната деятелност доказателствен материал, то такъв аргумент е несъстоятелен.
Прегледът на съдебното решение установява достатъчен разбор на събраните
доказателствени материали със сериозно акцентиране на оспорваните от тях. Коментираните
договори са приети за налични и са преценени сред цялостната картина на случилите се
събития.
По-нататък, въззивната инстанция е упрекната, че не е положила дължимите
усилия за разкриване на обективната истина, неразпитвайки молдовския гражданин Р. Н., за
когото по делото има достатъчно идентифициращи данни. Защитата не разяснява защо е
изключително необходимо, предвид предмета на доказване по силата на чл. 102 НПК, това
лице да бъде разпитано в качеството му на свидетел, пък даже и да има достатъчно

установъчни данни за него. Очевидно решаващата втора инстанция не е намерила за
необходимо да стори това по собствен почин и този съд се солидаризира с нея. Прави
впечатление впрочем, че Ап Сп НС е укорен, че не е извършил определени процесуалносъдебни действия, за които претендиращата страна не е генерирала никаква активност.
3ащитата на Л. не е поискала допускане и събиране на доказателствен материал пред
второстепенния съд, независимо че вече е била изправена пред изводи за „мним
търговец“ /без разпит на представляващия дружеството Р./, която позиция е възприета и от
контролираната инстанция /макар и под названието „кухо дружество“/. Доказателствата в
тази насока са разисквани в решението на последната и този съд не намира за нужно да
осъществява по-нататъшно обсъждане.
Третото общо възражение за допускане на процесуално нарушение касае
осъществяването на извършеното от Л. деяние от обективна страна- твърди се, че решението
в тази част е постановено при липса на мотиви и при противоречива съдебна воля. Очевидно
се визира нарушение на чл. 348, ал. 3, т. 2, пр.1 вр.ал. 1, т. 2 НПК. Конкретното проявление на
същото представлява приетото от Ап Сп НС, че на 10.12.12 г. касаторът е признат за виновен
за държане на стоки без бандерол, независимо че не е присъствал в складовете при
пристигане на полицията; и независимо че е можел да осъществява държането, без да го
прави лично, а чрез съучастника си, каквото качество има свидетелят Х., от една страна. От
друга- не са посочени факти, установяващи държането на 10.12.12 г. от обсъждания деец, в
частност в какво се състои неговото престъпно поведение. Дължимият според защитата извод
е, че става дума за подготовка за производство и производство на цигари, което само по себе
си е несъставомерно деяние.
ВКС намира отправените доводи за неоснователни. На л.46, абзац 3 от
решението на второстепенния съдебен състав подробно са описани действията на Л. по
подготовка на производство на цигари без бандерол и фактическата власт, която той е
установил върху произведените такива. Именно тя формулира вмененото му изпълнително
деяние по чл. 234 НК „държи“. Обстоятелството, че на 10.12.12 г., когато в склада с
произведените цигари са влезли органите на реда, Л. не се е намирал там, не променя
присъствието на вмененото му изпълнително деяние. И това е така, тъй като с временното си
отсъствие той не е преустановил окончателно осъществяване на фактическото си господство
върху предмета на престъпно посегателство, в каквато насока говорят обсъдените
доказателствени материали.
Що се касае до намесата на свидетеля Х., настоящата инстанция не съзира
отбелязаното от защитата противоречие. Внимателният прочит на съдебните мотиви
установява, че за пълнота Ап Сп НС е уточнил, че държането може да бъде извършено и чрез
съучастник, какъвто в случая се явява сключилият споразумение с прокуратурата Х.. Личното
участие на Л. обаче в инкриминираната му престъпна дейност е прието за налично.
На последно място като генерален довод в тази част на изложението, според
защитата липсва мотивировка за осъществяване на деянието от субективна страна. Било
посочено единствено, че касаторът нареждал на работниците да не излизат от
производственото помещение и им носел храна, което е израз на човешка загриженост за
лица, неживеещи в това населено място, а не установява субективната страна на
престъплението. В този смисъл използваната от съда логика замествала доказателствата.
По мнение на настоящата инстанция подходът на защитата за изразяване на
обсъждания довод е едностранен. Казаното е така, предвид разглеждането на съдебните
мотиви по наличието на субективна страна само в определена част-абзац последен на л.46 от
решението. Видно от залегналите аргументи там, Ап Сп НС е отговарял на отправени от
защитата възражения по повод разрешенията, дадени от първостепенния съдебен състав. В
предходната част на мотивите обаче са изложени обстоятелства, релевантни за познанието на

този подсъдим относно организирането на производство и произвеждането на цигариакцизни стоки- без бандерол, което в съобразие с предвидените в материалния закон
изпълнителни деяния по чл. 234 НК е обосновало формата „държане“.
Предвид изложеното, неприемлив е общият извод, прокарван от защитата, че
въззивният акт почива на предположения в частта, в която е намерена за извършена
инкриминираната на подсъдимия Л. престъпна дейност.
В първото допълнение към жалбата, в светлината на телеграфно изброените
процесуални нарушения е отразено, че на възраженията на защитата относно наложеното
наказание Ап Сп НС е отговорил с мотивите на първоинстанционната присъда. Повече
уточнения липсват и ВКС е изправен пред неясна за обсъждане позиция. Вероятно се набляга
за пореден път на липса на мотиви, с каквото оплакване този съд не би могъл да се съгласи.
Ще огласи обаче своите съображения в частта от настоящия съдебен акт, в която ще се вземе
отношение по оплакването за явна несправедливост на наложеното на Л. наказание.
2/ ОТНОСНО ОПЛАКВАНИЯТА ПО чл. 348, ал. 1, т. 1 НПК.
Както вече бе съобщено в този съдебен акт, макар и по друг повод, на
подсъдимия Л., също както и на другите двама дейци, е повдигнато обвинение по чл. 234
НК за държане на акцизни стоки-цигари- без бандерол само на дата 10.12.12 г. По отношение
на неприсъствието на Л. в помещенията, където са се намирали цигарите в момента, когато в
тях са влезли компетентните органи, ВКС взе отношение и не счита, че е нужно да се повтаря.
Според защитата, в обвинителния акт, присъдата и решението на въззивния
съд са описани действия на Л. преди датата на деянието-10.12.12 г., свързани с
организирането на производство и производството на цигари, което било несъставомерна
дейност. Същевременно, и това е вярно по начина, по който е цитирано от защитника /л.47
долу и л.48 горе от решението/, Ап Сп НС е посочил, че деецът е извършил престъплението
по чл. 234 НК, чието осъществяване е преустановено на 10.12.12 г. поради намеса на органите
на реда, като този ден е крайният момент на продълженото престъпление. Следователно,
продължава защитата, е прието, че държането е за период, различен от заявения от
обвинителната власт, според която става дума за еднократен акт. Казаното пък води до извод,
че съдът се е разпрострял върху различен от залегналия в обвинителния инструмент период, а
именно обвинението предопределя рамките на осъждането.
Настоящата инстанция трябва да се съгласи в най-общ план с
основателността на отправените доводи. Без съмнение предложената като престъпна
фактология за съучастническото за тримата подсъдими престъпление по чл. 234 НК е поширока във времево отношение от конкретно инкриминираната в диспозитива на
обвинителния акт дата на „държането“ на предмета на престъпно поведение-10.12.12 г.
Такава е конструкцията по обвинителния инструмент и е недопустимо съдът да излезе от нея.
Що се касае до финалното осъждане на Л., той не го е и направил, защото е
признал дееца за извършител на престъпление по чл. 234 НК само за дата 10.12.12 г. Отделен
е въпросът, че при обсъждане на фактическите положения, относими към инкриминираната
престъпна дейност, в частност по подбудителството и помагачеството на другите двама дейци,
Ап Сп НС е очертал предпоставки за наличие на продължено престъпление /те фигурират и в
обстоятелствената част на обвинителния акт/. Това е вярно от теоретична гледна точка, в
съобразие с приетите за установени по делото факти и съдът се е стремял към максимална
пунктуалност. Следвало е обаче да отграничи причината за изведените неблагополучия,
които са породени от структурата на обвинителната претенция, за да бъде безпогрешно
разбран.
В този смисъл ВКС се съгласява отчасти с аргументацията на защитата на
подсъдимия Л. по приложението на правото, макар и да не извежда целяното заключение за
неправилно осъждане на същия. В крайна сметка съдът не е излязъл извън вмененото с

диспозитива на обвинителния акт обвинение за 10.12.12 г., за когато са установени
съставомерни признаци на престъплението по чл. 234 НК с изпълнително деяние „държане“.
ОТНОСНО ОПЛАКВАНИЯТА ЗА НАРУШЕНИЕ НА чл. 348, ал. 1, т. 3
НПК ЗА ПОДСЪДИМИЯ Л..
Явната несправедливост на наложеното наказание се обосновава като
присъстващо касационно оплакване както от представителя на прокуратурата, така и от
защитата на подсъдимия. Всеки от тях е недоволен от разрешението на втората инстанция,
макар и в кардинално различни насоки. Според държавното обвинение определеното на Л.
наказание е явно несправедливо поради негова заниженост. Според тезата на защитата, то е
отмерено при неправилна преценка на отегчаващи отговорността обстоятелства от една
страна, а от друга-незаконосъобразно не е приложен институтът на условното осъждане.
Предвид съображенията, изписани от решаващата съдебна инстанция, възраженията по
протеста и жалбата ще намерят единно обсъждане.
На л.50 от решението на Ап Сп НС са изложени аргументите, относими към
индивидуализацията на наказанието на обсъждания подсъдим. Те са собствени такива на
въззивната инстанция и препращащи към аргументацията на първостепенния съдебен състав,
с чиято мотивировка второстепенният съд се е съгласил. Въз основа на изложеното волята на
решаващата инстанция става безпределно ясна- наказанието е отмерено при съществен
превес на смекчаващи обстоятелства, сред които е зачетено чистото съдебно минало на дееца.
Дълготрайността на определеното наказание указва и на факта, че е отчетено и извършването
на деянието преди повече от четири години- все фактори, споменати от защитата в
допълнението към касационната жалба.
Според представителя на прокуратурата в мотивите на Ап Сп НС се
наблюдава всеобхватно описание на действията на подсъдимото лице за реализацията на
самото деяние с наблягане на неговия принос, очертаващ обществената опасност на
престъплението, като същевременно е налице явно недооценяване на всички обстоятелства,
влияещи върху наказателната отговорност, в нарушение на разпоредбата на чл. 35, ал. 3 НК.
Поради това се налага определяне на по-високо по размер наказание. Липсва каквото и да е
уточнение кои са тези обстоятелства. При неприсъствието на конкретика, която да е
представена за разискване пред настоящия съдебен състав в обсъждания аспект, не е
необходимо да бъде отделяно повече мотивно внимание. Съдът по правото не може да
замества предполагаемата позиция на страната и/или да се старае да я предугади, за да може
да даде отговор на потенциално възражение в тази връзка.
Що се касае до доводите на защитата на касатора Л., трябва да се уточни
следното:
Количеството на иззетите стоки е оценено като отегчаващо обстоятелство, а
то е елемент от обективната страна на деянието, се твърди в допълнението към жалбата.
Очевидно се ангажира неспазване на разпоредбата на чл. 56 НК, съгласно която не са
смекчаващи и отегчаващи обстоятелства взетите предвид от закона при определяне на
съответното престъпление. Казаното би било вярно при положение, че решаващата втора
инстанция бе подходила именно по посочения начин. А това не е така, видно от мотивите на
решението. Като утежняващ фактор в светлината на степента на обществена опасност на
деянието, съдът е преценил стойността на държаните акцизни стоки /определяна, разбира се,
от количеството/, но не самостойно, а доколкото тя надхвърля неколкократно
квалифициращия признак „големи размери“. Съдебната практика е категорична по въпроса,
че тази характеристика в рамките на съответния обективен признак може да бъде обсъждана
на плоскостта на несъставомерните елементи.
По-нататък, все в сферата на отегчаващите фактори съдът е обмислил липсата
на повдигнато обвинение за извършване на процесното престъпление по чл. 234, ал. 2 НК от

две лица /Л. и сключилия споразумение с прокуратурата Х./. По този начин според защитата
решаващата съдебна инстанция е надхвърлила своите правомощия и е утежнила
наказателната отговорност на касатора, тъй като той никога не се е защитавал срещу такова
обвинение. Ето защо е заявено, че казаното предполага липса на необходимост от разчитане
на присъствието на данни за „предварителен сговор“ или не.
ВКС не може да се солидаризира с изложената позиция. Ап Сп НС не е иззел
функциите на обвинителната власт, защото не е повдигнал сам обвинение на Л.,
квалифицирайки го по дължимата правна норма. Истината е, че той е преценил присъстващ в
очертаната престъпна фактология фактор /при изключване на наличие на организирана
престъпна група/, който е допустимо да бъде формулиран като отегчаващо обстоятелство при
индивидуализиране на наказанието на дееца, именно защото липсва обвинение за съответно
престъпление, при което този фактор е взет предвид от закона /отново чл. 56 НК/. Отделен е
въпросът, че изказът на Ап Сп НС би могъл да бъде по-прецизен и неангажиращ пряко
невменената по съответен ред престъпна квалификация. В този смисъл раздразнението на
защитата е разбираемо, макар и обосновката й да не е в състояние да постигне целения ефект.
Що се касае до неподкрепената с аргументи претенция, изложена в първото допълнение към
жалбата, че няма доказателства за предварителен сговор между Л. и Х., този съд няма да го
подложи на обсъждане.
Най-важното възражение, ценимо на плоскостта на наложеното на Л.
наказание, е свързано с неприлагането на нормата на чл. 66 НК, макар и да били налице
предпоставки за това. И в този аспект въззивната инстанция е действала както при
определяне на самото наказание- излагайки собствена мотивировка и приемайки
аргументацията на първостепенния съдебен състав. Несъстоятелно е оплакването, че
мотивите са декларативни и на практика липсват такива за обосноваване на неосъществяване
на специалната превенция, ако Л. не бъде откъснат от обитаваната от него среда. В тази
насока Ап Сп НС е изтъкнал съображения, свързани със спецификата на престъпното деяние,
за извършването на което касаторът е осъден, с които ВКС се съгласява изцяло.
На последно място, според защитата подходът на съда да определи наказание
към минимума на това, предвидено в санкционната част на нормата на чл. 234, ал. 2 НК, се
явява противоречащо и нелогично на тезата да не се приложи институтът на условното
осъждане. И това било така, тъй като е счетено, че Л. не е личност с висока степен на
обществена опасност, но същевременно не е намерено, че за изпълнение на прогласените в чл.
36 НК цели на наказанието не следва да бъде изолиран в пенитенциарно заведение.
Изискваната в допълнението към жалбата свързаност на двете обстоятелства
не е задължителна, както насочва прочитът на нормата на чл. 66, ал. 1 НК. Макар и
наложеното наказание да е под три години лишаване от свобода и жалбоподателят да е с
чисто съдебно минало, характеристиките на осъществената от него престъпна дейност се
отличава с конспиративност и реализиране на възможност за рушене на устоите на
стопанската система, неразделна част от тази на Европейския съюз. Това установява не само,
че ефективното изтърпяване на едно макар и невисоко по размер наказание лишаване от
свобода ще се отрази благотворно върху лабилните субекти в обществото, които не биха
открили у себе си контрамотив да не осъществяват такова престъпно деяние; но преди всичко
то следва да повлияе в позитивна насока върху поправянето на дееца и превъзпитанието му в
дух на стриктно спазване на правната регламентация, което от своя страна ще превентира
осъществяването на бъдещи престъпления от негова страна.
В изложения смисъл и протестът, и жалбата са неоснователни, а въззивната
инстанция не е допуснала нарушения на чл. 348, ал. 5 вр.ал. 1, т. 3 НПК.
Водим от изложените съображения и на основание чл. 354, ал. 1, т. 1 НПК,
Върховният касационен съд, Второ наказателно отделение

РЕШИ:
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1/23.01.17 г., постановено
Апелативния специализираннаказателен съд, 4 състав, по В. Н. Д.162/16 г.
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