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 Присъда № 613

Номер 613 Година 30.07.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 30.07 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

Наказателно общ характер дело

номер 20205440200333 по описа за 2020 година

ПРИЗНАВА В. С. С., с ЕГН: [ЕГН], роден в [населено място] на *** г., *** ЗА  ВИНОВЕН  В  ТОВА  ЧЕ :
1.На 08.03.2020г., около 19:00 часа, в [населено място], на ул.“***“ ***, не е изпълнил Заповед за 
защита от домашно насилие от 03.12.2019г. на Районен съд - Смолян, постановена по [населено 
място] № */2019г., връчена му лично на 03.12.2019г., задължаваща го да не приближава лекия 
автомобил, собственост на Ю. В. С. „***“ с Р.. [рег.номер на МПС]  като не е изпълнил тази забрана  и  
деянието  преставлява  престъпление по чл.296, ал.1 от НК.
На  основание чл.  373  ал.2  от  НПК  във  връзка  с  чл.  58а ал.4  от  НК  във  връзка  с  чл.  55 ал.1 и 
2 от  НК във  връзка  с  чл.  296 ал.1 от  НК   НАЛАГА  на В. С. С.,  наказание  ГЛОБА  в  размер  на 
200,00 лева 

2.ПРИЗНАВА В. С. С., с ЕГН [ЕГН], ЗА  ВИНОВЕН  В  ТОВА , ЧЕ 
На 08.03.2020г., около 19:00часа, в [населено място], на ул.“***“ *** е повредил противозаконно чужда 
движима вещ - лек автомобил „***“ с Р..  [рег.номер на МПС]  като е срязал четирите автомобилни 
гуми марка „***“ с размери 175/65/14, като й причинил щети на обща стойност 240 лева, собственост 
на Ю. В. С. от [населено място]  и  деянието  представлява престъпление по чл.216, ал.1 от НК.
На  основание чл.  373  ал.2  от  НПК  във  връзка  с  чл.  58а ал.4  от  НК  във  връзка  с  чл.  55 ал.1 
т.1  от  НК във връзка  с  чл.216ал.1 от  НК  НАЛАГА  на В. С. С.,  наказание  ПРОБАЦИЯ  включващо  
следните  пробационни  мерки :
-задължителна  регистрация по  настоящ  адрес  за  срок  от  14 месеца, при  определена  от  съда  
периодичност  на  явяване  и подписване  на  осъденото  лице  пред  пробационния  служител  от  
ДВА  пъти  седмично 
-задължителни  периодични  срещи  с  пробационния  служител за  срок  от  14  месеца 
-пробационната  мярка   по  чл.  42 а  ал.2 т.3 от  НК- ограничение  в  свободното  придвижване, 
изразяваща  се  в    забрана  на  подсъдимия  В.С.   да   доближава    дома  на Ю.  В. С. , намиращ  
се  в  [населено място]  [улица]***   на  разстояние по  малко  от  50,00 метра и  местоработата  и в  
[населено място]/***„М.” в [населено място]/ на  разстояние по  малко  от  50,00 метра за срок  от  14 
месеца

ПРИЗНАВА В. С. С., с ЕГН [ЕГН], ЗА  ВИНОВЕН  В  ТОВА  ,ЧЕ :
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На 08.03.2020г. в [населено място], се заканил с убийство на Ю. В. С., като й написал в бележки 
"..скоро ще те почерня“, „..ще влезна с вратата и ще излезна с карантии“, „ще ти нанеса голям шок и 
ужас“, „имаш няколко дни, курво“, „ще ти взема най-скъпото да страдаш“, „живей - малко имаш“, като 
това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му у пострадалата С. , 
като деянието  представлява  престъпление по чл.144, ал.3, вр.ал.1 от НК.
На  основание чл.  373  ал.2  от  НПК  във  връзка  с  чл.  58а ал.4  от  НК  във  връзка  с  чл.  55ал.1 т.
1  от  НК във връзка  с  чл.144 ал.3 от  НК  НАЛАГА  на В. С. С.,  наказание  ПРОБАЦИЯ  включващо 
следните  пробационни  мерки :
-задължителна  регистрация по  настоящ  адрес  за  срок  от  14 месеца, при  определена  от  съда  
периодичност  на  явяване  и подписване  на  осъденото  лице  пред  пробационния  служител  от  
ДВА  пъти  седмично .
-задължителни  периодични  срещи  с  пробационния  служител за  срок  от  14  месеца .
-пробационната  мярка   по  чл.  42 а  ал.2 т.3 от  НК- ограничение  в  свободното  придвижване, 
изразяваща  се  в    забрана  на  подсъдимия  В.С.   да   доближава    дома  на Ю.  В. С. , намиращ  
се  в  [населено място]  [улица]***   на  разстояние по  малко  от  50,00 метра и  местоработата  и в  
[населено място]/***  „М.” в [населено място]/ на  разстояние по  малко  от  50,00 метра за срок  от  14 
месеца

На  основание чл.  23ал.1  от  НК ОПРЕДЕЛЯ  на  подсъдимия В. С. С. ЕДНО  ОБЩО  НАЙ  ТЕЖКО  
наказание  за  извършените  престъпления  по  чл.  296  ал.1  от  НК, чл.  216  ал.1  от  НК  и чл. 
144ал.3  от  НК , а  именно  наказанието ПРОБАЦИЯ ,включващо следните пробационни мерки:
 -задължителна  регистрация по  настоящ  адрес  за  срок  от  14/четиринадесет/ месеца, при  
определена  от  съда  периодичност  на  явяване  и подписване  на  осъденото  лице  пред  
пробационния  служител  от  ДВА  пъти  седмично .
-задължителни  периодични  срещи  с  пробационния  служител за  срок  от  14/четиринадесет/  
месеца .
-пробационната  мярка   по  чл.  42а  ал.2 т.3 от  НК- ограничение  в  свободното  придвижване, 
изразяваща  се  в    забрана  на  подсъдимия  В. С.   да   доближава    дома  на Ю.  В. С. , намиращ  
се  в  [населено място]  [улица] [жилищен адрес]   на  разстояние по  малко  от  50,00 метра и  
местоработата  и в  [населено място]/***  „М.”/ на  разстояние по  малко  от  50,00 метра за срок  от  
14 месеца.

На  основание  чл.  23  ал.3  от  НК  ПРИСЪЕДИНЯВА  към  определеното  общо  най -тежко  
наказание пробация  и  наказанието  глоба  в  размер  на  200,00 лева.
ПРИСПАДА  на  основание чл.  59  ал.1   т.1  и т.2  от  НК  от  изпълнение  на  наложеното  наказание  
ПРОБАЦИЯ времето,  през  което  подсъдимия В.С.  е  бил  задържан  :
-по взета  МНО  домашен  арест за  времето  от 15.04.2020г вкл.  до  30.07.2020г  вкл, като  два  дни  
домашен  арест  се  зачитат  за два  дни  наказание  пробация  
-задържан по  реда  на  ЗМВР на  09.03.2020г   за  срок  от  24  часа  , като  един  ден  задържане  се  
зачита  за  три  дни   наказание пробация.

ПОСТАНОВЯВА  веществените  доказателства -метален нож с дължина на острието около 8см., 
поставен в черен кожен калъф , букет от цветя, снимка и ръкописно написани бележки ДА  СЕ  
УНИЩОЖАТ  като  вещи  без  стойност.

ОСЪЖДА *** С. С. ДА  ЗАПЛАТИ  в  полза  на  ОД  МВР-С.  направените  разноски  по  делото  в  
размер  на 704,49 лева-направени  разноски  в  хода  на  ДП .
Присъдата  подлежи  на  въззивно  обжалване  и протестиране  в  15 дневен  срок, считано  от  днес  
пред  ОС-Смолян като  в  същият  срок  съдът  ще  изложи  мотивите  си .

СЪДИЯ.............

СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.................***

2.................К.Г.


