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 Присъда № 615

Номер 615 Година 08.09.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 08.09 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

Наказателно общ характер дело

номер 20205440200235 по описа за 2020 година

ПРИЗНАВА Г. Й. К.,***, ЗА  ВИНОВЕН  В  ТОВА  ЧЕ:
На 13.07.2019 год., в Г. С. лично и чрез проведени телефонни разговори се заканил на С. К. от 

Г. С. с убийство и с убийство на нейните ближни – с. и Й. К., с. и И., б. и  и м. и, като заканата била 
обективирана с думите: „Щом не ме обичаш ще умреш, * мръсна“, „* мръсна, ела си, където те 
намеря, там ще умреш“, „Ако не дойдеш на моста до десет минути ще се прибера и * ще умре“, 
„Първо *  ще умре, след това и * и накрая аз ще умра“ и това заканване би могло да възбуди 
основателен страх за осъществяването му, като  деянието  представлява  престъпление по чл. 144, 
ал.3  НК.

На  основани е чл.  144  ал.3  от  НК  във  връзка  с  чл.  55  ал.1  т.1  от  НК   НАЛАГА  на Г. Й. 
К., ЕГН* наказание  ПРОБАЦИЯ /като  се  заменя  предвиденото  наказание лишаване  от  свобода  
за  срок  до  шест  години/,като същото следва да се изпълни с приложението на следните 
пробационни  мерки:

-задължителна  регистрация по  настоящ  адрес  за  срок  от  ШЕСТ месеца  при определена 
от съда периодичност на явяване и подписване  на осъденото  лице  пред  пробационния  служител   
или  определено  от  него  длъжностно  лице  от  ДВА  пъти  седмично.

-задължителни  периодични срещи  с  пробационния  служител  за  срок  от  ШЕСТ  месеца.
ПРИСПАДА от изпълнение на наложеното наказание пробация  времето, през което Г. Й. К. е 

бил задържан за срок от 24 часа по реда на ЗМВР на 13.07.2020г  със  Заповед */13.07.2020г, като 
един ден задържане се  зачита  за  ТРИ  дни  наказание  пробация  .

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство-един  брой  оптичен  диск ДА  СЕ  ПРИЛОЖИ  
към  делото.

ОСЪЖДА Г. Й. К., ЕГН* ДА ЗАПЛАТИ в  полза  на  О.-С. направените  разноски  по  делото  в  
размер  на  369,60 лева.

Присъдата  подлежи  на  въззивно  обжалване  и протестиране  в  15-дневен  срок, считано  от 
днес  пред  ОС-С. като  в  този  срок  съдът  ще  изложи  мотивите  си.

СЪДИЯ…………
СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ:
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1................Р.Д.

2................С.Б. 


