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ЗА ДА СЕ КВАЛИФИЦИРА КРАЖБАТА КАТО ИЗВЪРШЕНА ОТ ОРГАНИЗИРАНА
ГРУПА, НЕ Е НЕОБХОДИМО ГРУПАТА ДА ИМА СТРОЙНА ОРГАНИЗИРАНОСТ. ПРИ
ИЗВЪРШВАНЕТО НА КРАЖБА ОТ ОРГАНИЗИРАНА ГРУПА НЕ Е НЕОБХОДИМО ВСИЧКИ
УЧАСТНИЦИ В ГРУПАТА ДА УЧАСТВУВАТ ВЪВ ВСЯКА ОТДЕЛНА КРАЖБА, А СЪЩО
ТАКА НЕ Е НЕОБХОДИМО ОТКРАДНАТОТО ДА СЕ ВНАСЯ ОБЩО В ГРУПАТА И ПОСЛЕ
ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ГРУПАТА.

Чл. 104, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 183, т. 4 НК

Неоснователно е възражението на жалбоподателите за нарушение на чл. 104, ал. 2, т. 5
във връзка с чл. 183, т. 4 НК с обжалваната присъда като се изтъква, че кражбите не са извършени
от организирана група, защото не всички кражби са извършени едновременно от всички
участници в групата, откраднатото не е носено в групата, а всеки е крал за себе си и в отделните
кражби подсъдимите са участвували в различни комбинации.

Съдът правилно е установил, че извършените кражби на царевица от подсъдимите са
осъществени при условията на чл. 104, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 183, т. 4 НК, защото
подсъдимите действително са действували като организирана група. Вярно е, че в настоящия
случай групата не е имала една стройна организираност, но това от гледище на закона не е
необходимо. Достатъчно е, че те са се организирали при кражбата на царевица, като един
другиму са си помагали за извършването на кражбата и се пазели взаимно от разкриване.

От фактическа страна се оправдава твърдението, че не всички кражби са извършени от
всички участвуващи в групата. Отделните кражби на царевицата са извършени в различни
комбинации от подсъдимите, които участвуват в организираната група. За да има извършена
кражба от организирана група, не е необходимо всички участници в групата да участвуват в
извършването на всяка отделна кражба. Отделните кражби могат да се извършат от всички
участници в групата, но това може да се направи, като част от участниците в групата ги
извършват.

Също така, за да има извършена кражба от организирана група, не е необходимо
непременно откраднатото да се носи на едно място в групата и отпосле да се разпределя между
участниците в групата. Когато откраднатото още на самото място се разпределя така, че всеки
веднага взема със себе си откраднатото от него, а не го носи на едно място на разположение на
групата, пак ще е налице извършена кражба от организирана група. Уговорката в групата може да
бъде именно такава - кой каквото взема на самото място, да остане за него. В конкретния случай
именно такава е била уговорката между подсъдимите и те така са постъпили. Не би могло да се
иска от подсъдимите да си организират някакъв общ склад, в който да носят откраднатата
царевица, а оттам да я разпределят на всекиго според "заслугите" му.


