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 Протоколно определение № 

Номер Година 07.07.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 07.07 Година 2020

В открито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Петър Маргаритов

Наказателно общ характер дело

номер 20205440200179 по описа за 2020 година

на основание чл. 382 ал. 7 НПК съдът 
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА споразумението, сключено между Т. Н.–п. при Р. – С. и А. В. П. – Адвокатска 

колегия Г. С. – служебен защитник на С. Ф. К., с ЕГН: *- подсъдим по НОХД 179/ 2020г. по описа на 
РС С., по силата на което 

ПРИЗНАВА подсъдимия С. Ф. К., ***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:
На 07.06.2019г., около 23:00 часа , в град С., на ул. „*“ пред магазин „*“ при условията на 

опасен рецидив, след като е осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления 
от общ характер като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по см. на чл. 
66 от НК и преди да е изтекъл срока по чл. 29, ал.1, б“б“ от НК, с цел да набави за себе си или за 
другиго имотна облага е възбудил и подържал у А. С. И. от град С. заблуждение- че ще закупи 
мобилен телефон „*“, собственост на И., но преди това искал да го покаже на приятелката си, която 
ако го хареса ще му го заплати, а ако не го хареса ще му върне телефона и с това причинил на И. 
имотна вреда в размер на 50.00 лева, като деянието представлява престъпление по чл. 211, вр. 
чл. 209, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б“б“ от НК.

На основание чл. 211, вр. чл. 209, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б“б“ от НК, във връзка с чл. 55, ал.1,т.
1 от НК НАЛАГА на подсъдимия С. Ф. К., ЕГН: *, наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ 
месеца, което наказание на основание чл. 57, ал.3, вр.ал.1, т.2, б“б“ от ЗИНЗС ДА ИЗТЪРПИ при 
първоначален общ режим;  

След  като  одобри  споразумението съдът  даде  възможност  на  страните  да  вземат  
становище   по  въпроса за  кумулиране  на  наказанията, наложени на подс. К. по НОХД № 179/2020 
г.  по  описа  на  РС-С., НОХД 46/2020 г. на РС-С.  и  НОХД № 433/2019 г.  по  описа  на  РС-С.   

Прокурор – Моля да се определи едно общо най-тежко наказание, т.к. деянията са извършени 
преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях. Моля да не се прилага чл. 24 от НПК. 
Общото  наказание  следва  да   е лишаване  от  свобода  за  срок  от  шест  месеца, като  от  същото  
следва  да  се  приспадне  изтърпяното  наказание  по  нохд  433/2019г  по  описа  на  РС-С.  и 
задържането  в  хода  на  досъдебното  и съдебното производство  по  нохд  46/2020г .

А. П. – Налице са предпоставките на чл. 23 и чл. 25 от НК, т.к. две отделни деяния са 
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извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях и моля да се определи едно 
общо най-тежко наказание, а именно наказанието 6 месеца „лишаване от свобода“, като не се 
прилага  чл. 24 от НК.

Съдът намира, че следва да се произнесе с отделно определение по реда на чл. 306, ал. 1, т. 
1 от НПК.

Спрямо подсъдимия С. К. са постановени три влезли в сила присъди- по нохд 179/2020 г. по 
описа на РС-С., по нохд 46/2020 г. по описа на РС-С. и нохд 433/2019 г. по описа на РС-С..

Деянията по  тези три  присъди са извършени преди да е постановена влязла в сила присъда 
по  всяко  едно  от  цитираните  дела, като са налице основанията за определяне на едно общо най 
тежко наказание по  тази  съвкупност. По  нохд  433/2019г  на  РС-С. е  наложено  наказание  ЛОС  за  
срок  от  6  месеца  при  първоначален  общ  режим  за  деяние  извършено  на 15.06.2019г. По  нохд  
46/2020г  на  РС-С. е  наложено  наказание  ЛОС  за  срок  от  6  месеца  при  първоначален  строг  
режим  за  деяние, извършено  на 27.05.2019г. , по нохд 179/2020 г. на  РС-С. е наложено наказание 
ЛОС за срок от 6 месеца при първоначално общ режим за  деяние  извършено  на 07.06.20219г.

В  тази  връзка ще следва да се определи едно общо най-тежко наказание „лишаване от 
свобода“ в размер на шест месеца по  формираната  съвкупност  по  присъди  по   нохд 179/2020г на  
РС-С., нохд 46/2020 г. по описа на РС-С. и нохд 433/2019 г. по описа на РС-С..Същото  наказание  
следва  да  се  изтърпи  при  първоначален  общ  режим, като  следва  да  се  приложи чл.  57  ал.3  
от  ЗИНЗС.

От  така  определеното  общо  наказание  следва  да  се приспадне изтърпяното  наказани е 
по  нохд  433/2019г  по  описа  на  РС-С. и времето, през  което  подсъдимият  К.  е бил  задържан   по  
реда  на  ЗМВР  и по  взета  МНО  задържане  под  стража  в  хода  на  образуваното  нохд  46/2020г  
по  описа  на  РС-С., времето през което подсъдимият К. е изтърпял наказанието по нохд № 433/2019 
г. по описа на РС-С. и е бил задържан по реда на ЗМВР, както и по взетата МНО „задържане под 
стража“ по нохд № 46/2020 г. по описа на РС-С..В  случая  не  е удачно  да  се  прилага  чл. 24  от  
НК, като  целите  на  наказанието  могат  да  се  постигнат  и без  прилагането  на  този  институт .

Поради изложеното и на  основание чл.383  ал.2  от  НПК  във  връзка  с  чл.   306  ал.1  от  
НПК във  връзка  с  чл.  25 ал.1  от  НПК  съдът

ОПРЕДЕЛИ:
ОПРЕДЕЛЯ  на  осъденото лице С. Ф. К., с ЕГН: *  ЕДНО  ОБЩО  НАЙ- ТЕЖКО  

НАКАЗАНИЕ измежду  наложените    наказания  по  нохд №433/2019г  на  РС-С.   ,  нохд  46/2020г  
по  описа на  РС-С. и  нохд  179/2020г по  описа на  РС-С. ,  а  именно  наказанието „Лишаване от 
свобода” за срок от 6 /шест/ месеца, което  следва да се изтърпи при първоначален „ОБЩ” режим, 
съгласно  чл.  57  ал.3  от  ЗИНЗС .

ПРИСПАДА  на  основание  чл.  25  ал.2  от  НК от  изпълнение  на  определеното  общо  най 
- тежко  наказание „ЛИШАВАНЕ  ОТ  СВОБОДА”  за  срок  от  ШЕСТ  месеца.

-изтърпяното  наказание „лишаване от свобода“ по  нохд №433/2019г  на  РС-С. .
-времето , през  което  С.К.  е   бил  задържан  по  реда на  ЗМВР на   27.05.2019г за срок от 

24 часа в  хода  на  образуваното  ДП  по  нохд  46/2020г, като  един  ден  задържане  се  зачита  за  
един  ден  наказание  лишаване  от  свобода 

- времето на задържане на С.К. по взетата МНО „задържане под стража” с Определение на 
Районен съд Г. С. по НОХД 46/2020 г. на РС-С., считано  от 13.03.2020г., до 23.03.2020 г., вкл, като  
един  ден  задържане  се  зачита  за  един  ден  наказание  лишаване  от  свобода.

С оглед на това, че съдът е одобрил споразумението и  е постановил  определение  за  
кумулиране  на  наказанията  ще следва наказателното производство да бъде прекратено, като 
съдът:

ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 179/2020 г. по описа на С.РС.
Определението за одобряване на споразумението има силата на влязла в сила присъда и не 

подлежи на обжалване.
Определението, постановено  по  реда  на  чл.  306  ал.1  т.1  от  НПК  подлежи  на  въззивно  

обжалване  и протестиране  в  15-дневен  срок, считано  от  днес  пред  ОС-С.
Определението за прекратяване на производството подлежи на въззивно  обжалване в 

15-дневен срок, считано от днес пред  ОС-С..
Да  се  уведоми  пострадалото  лице  А.И.  че  по  делото  е одобрено  споразумение като  

същият  има  правото  да  претендира  неимуществени вред и от  извършеното  деяние.

Протоколът изготвен в с.з.
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Заседанието закрито в 10:45 ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБНИ ЗАСАТЕЛИ:
1.С. Б.:

2.Г. Д.:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:

Съдът  намира, че   ще  следва  да  се  отмени  взетата  МНО   подписка, като  с  оглед  
извършената  кумулация  и  извършеното  приспадане  на  изтърпените  наказания  от  осъденото  
лице , същият  не  следва  да  търпи  ефективно  наказание  ЛОС.Поради  изложеното  следва  да  се 
отмени  взетата  МНО  ,като  съдът 

ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия С. Ф. К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението за относно  МНО подлежи на обжалване и протестиране  в 7-дневен срок, 

считано от днес пред  ОС-С..

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБНИ ЗАСАТЕЛИ:
1.С. Б.:

2.Г. Д.:


