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 Присъда № 614

Номер 614 Година 27.08.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 27.08 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

Наказателно общ характер дело

номер 20205440200175 по описа за 2020 година

1.ПРИЗНАВА Й. Н. К.  [дата на раждане] год. в [населено място], ***, с постоянен адрес: [населено 
място], ул. „***“ ***, вх.Г, ет.1, ап.33, ЕГН [ЕГН],ЗА  ВИНОВЕН  В  ТОВА , ЧЕ :

На 15.02.2016 в [населено място], *Ш., при условията на повторност и в немаловажен случай, след 
като е бил осъждан със споразумение от 02.07.2013 год. по НОХД №268/2013 год. на РС – Смолян, в 
сила от 02.07.2013 год. за друго такова престъпление и преди да е изтекъл срока по чл.30, ал.1 от НК, 
от жилище, намиращо се в[жк] [населено място], чрез разрушаване на прегради, здраво направени за 
защита  на имот – премахване задната част на шкаф, е отнел чужди движими вещи – 1 /един/ брой 
преносим компютър марка „***П.“ /***P. – HP/ модел „***със сериен номер ***, на стойност 245 лева от 
владението на собственика Б. И. М. с ЕГН [ЕГН],  без негово съгласие  и с намерение противозаконно 
да го присвои , като  деянието  представлява  престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.7, вр. с чл. 194, 
ал. 1, вр. с чл. 28, ал.1  от НК .
На  основани е чл.  195  ал.1  от  НК  във връзка  с  чл.  54  от  НК  НАЛАГА  на Й. Н. К. наказание  
лишаване  от свобода  за  срок  от  ОСЕМНАДЕСЕТ  месеца, като  същото  следва  да  се изптърпи  
при  първоначален  СТРОГ  режим  на  основание чл.  57 ал.1 т.2  буква  „в”  от  ЗИНЗС.

2.ПРИЗНАВА Й. Н. К.  [дата на раждане] год. в [населено място],  ЕГН [ЕГН],ЗА  ВИНОВЕН  В  ТОВА , 
ЧЕ :

В периода от 21.09.2017 год. до 03.10.2017 год. в [населено място], при условията на продължавано 
престъпление – на три пъти, съзнателно се е ползвал от неистински официален документ – 
свидетелство за управление на моторно превозно средство №***, издадено на 21.02.2017 год. със 
срок на валидност до 20.02.2027 год. на името на Й. Н. К.,  [дата на раждане] год., на което е 
придаден вид, че е издадено от компетентните органи на ***, както следва: 
-на 21.09.2017 год. в [населено място], на бул. „***“ в близост до хотел „С.“ пред З. И. и А. П. - и 
двамата служители на РУ – С., 
-на 28.09.2017 год. в [населено място], на бул. „***“ в близост до хотел „С.“ пред С. Н. и И. К. - и 
двамата служители на РУ – С. и 
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-на 03.10.2017 год. в [населено място], в района на МБАЛ „Д-р Б. Ш.“, пред С. Н. и А. *** - и двамата 
служители на РУ – С., като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна 
отговорност .
Правна  квалификация на  деянието– престъпление по чл.316 вр. с чл.308, ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.26, 
ал.1 от НК.
На  основание чл.316 вр с чл.308, ал.2 от  НК  във  връзка  с  чл.  54  от  НК НАЛАГА  на Й. Н. К. 
наказание  лишаване  от свобода  за  срок  от  ДВАНАДЕСЕТ   месеца ,като  същото  следва  да  се 
изтърпи  при  първоначален  СТРОГ  режим  на  основание чл.  57 ал.1 т.2  буква  „в”  от  ЗИНЗС.
На  основание чл.  23  ал.1  от  НК  ОПРЕДЕЛЯ  на Й. Н. К. едно  общо  най  тежко  наказание за  
извършените  деяния  по  чл.  195  ал.1  т.3 и  7  от  НК  и чл.316 вр. с чл.308, ал.2 от  НК , а  именно  
наказанието  лишаване  от свобода  за  срок  от  ОСЕМНЕДЕСЕТ  месеца, като  същото  следва  да  
се изтърпи  при  първоначален  СТРОГ  режим  на  основание чл.  57 ал.2  буква  „в”  от  ЗИНЗС.
ПРИВЕЖДА  в  изпълнение  на  основание чл.  68  ал.1  от  НК определеното   общо  най  тежко 
наказание  лишаване  от  свобода  за  срок  от  ЕДИНАДЕСЕТ  месеца, наложено  на Й. Н. К. по  
формираната  съвкупност по присъди   по   нохд  217/2015г  на  РС-Г.Д.  и  нохд 268/2013г  на РС-
Смолян ,отложено  по  реда   на  чл.  66  ал.1  от  НК, като същото  наказание следва  ДА  СЕ  
ИЗТЪРПИ  ОТДЕЛНО  при   първоначален  СТРОГ  режим на   основание чл.  57 ал.1 т.2  буква  „в”  
от  ЗИНЗС .

ПОСТАНОВЯВА  вещественото  доказателство-СУМПС *** да  се  приложи  по  делото.

ОСЪЖДА ***Н. К. ДА  ЗАПЛАТИ  на  ОД  МВР-С. направените  разноски   в  размер  на 196,94 лева- 
разноски  за назначените  експертизи.

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...............

СЪД  ЗАСЕДАТЕЛИ:
1.........................Р.Д. 

2.........................П.К.


