
1

 Протоколно определение № 

Номер Година 29.09.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 29.09 Година

В закрито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

Наказателно общ характер дело

номер 20205440200137 по описа за 2020 година

Поради  изложеното  и  основание чл. 382, ал. 7  от НПК съдът 
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА споразуменията, сключени между районен  прокурор *** при Р. прокуратура - Г.С. А. С. 
М.  в качеството му на З. и  подсъдимия  Д. В. Б., ЕГН *, както и подсъдимия  М. Р. Ж., ЕГН *,по 
силата на което :
1.ПРИЗНАВА подсъдимия Д. В. Б.- ***, ЕГН *, ЗА  ВИНОВЕН  В  ТОВА , ЧЕ:
На 04.10.2019г. около 22:00 часа, в Г.С. У.“Пазарска“ в парк „Чаршията“ , като непълнолетен, но като е 
могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си  и като 
извършител, в съучастие с М. Р. Ж. от Г.С. също като извършител,  е отнел чужди движими вещи – 
мобилен телефон „***“, с IMEI: ****и IMEI: ****, на стойност 260 лева от владението на непълнолетния 
А. И. К. от Г.П. с намерението противозаконно да го присвоят,  като употребили за това заплашване – 
че ще му нанесат побой, ще му съблекат дрехите и ще го пуснат да си отиде гол, ако не им даде 
сумата от 60 лева, които брат му *** И. К. им дължи, или да им донесе парите, след което ще му 
върнат телефона, с което осъществил състава на престъпление по чл.198, ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.3, 
вр.чл.20, ал.2 от НК. 
НАЛАГА на  Д. В. Б. с ЕГН * на  основание  чл.  198  ал.1  от  НК  във връзка  с  чл.  54  от  НК  във  
връзка  с  чл.  63  ал.1, т. 3  от  НК  НАКАЗАНИЕ  „ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 / 
ЧЕТИРИ / МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 69, ал.1 от НК СЕ  ОТЛАГА за 
изпитателен  срок от ТРИ  ГОДИНИ. 
ПРИСПАДА  от изпълнение на  наказанието  лишаване  от  свобода  времето  през  което Д. Б. е 
задържан  за  срок  от  24  часа  по  реда  на  ЗМВР  на  05.10.2019г   като  един  ден  задържане  се  
зачита  за  един  ден  наказание  лишаване  от  свобода 
2.ПРИЗНАВА подсъдимия  М. Р. Ж.- ***, ЕГН *, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ: 
На 04.10.2019г. около 22:00 часа, в Г.С. У.“Пазарска“ в парк „Чаршията“,като извършител, в  
съучастие  с  непълнолетния  Д.  В.  Б. от Г.С. също като извършител,  е отнел чужди движими 
вещи – мобилен телефон „***“, с IMEI: ****и IMEI: ****, на стойност 260 лева, от владението на 
непълнолетния А. И. К. от Г.П. с намерението противозаконно да го присвоят, като употребили за това 
заплашване – че ще му нанесат побой, ще му съблекат дрехите и ще го пуснат да си отиде гол, ако 
не им даде сумата от 60 лева, които брат му *** И. К. им дължи, или да им донесе парите, след което 
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ще му върнат телефона, с което осъществил състава на престъпление по чл.198, ал.1, във вр.чл.
20, ал.2 от НК. 
НАЛАГА на основание чл.  198  ал.1  от  НК  във  връзка  с  чл.  55  ал.1, т.1  от  НК на М. Р. Ж.,  ЕГН 
*, НАКАЗАНИЕ „ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 / ПЕТ / МЕСЕЦА,  като  на основание  чл.  
66  ал.1  от НК  ОТЛАГА изтърпяването  на  наказанието  за  изпитателен  срок  от  ТРИ  години.
ПРИСПАДА  от изпълнение на  наказанието  лишаване  от  свобода  времето  през  което М.  Ж.  е 
задържан  за  срок  от  24  часа  по  реда  на  ЗМВР  на  05.10.2019г   като  един  ден  задържане  се  
зачита  за  един  ден  наказание  лишаване  от  свобода 
ОСЪЖДА Д. В. Б. с ЕГН * и М. Р. Ж., с ЕГН *, да заплатят/разделно/ направените разноски по 
делото в размер на 844,96 лева за изготвени експертизи.
С оглед на това, че съдът е одобрил споразуменията ще следва наказателното производство да бъде 
прекратено, като съдът:
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 137/2020 г. по описа на СмРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението има силата на влязла в сила присъда и не 
подлежи на обжалване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството подлежи на обжалване в 15-дневен срок, 
считано от днес пред  ОС-С..
РАЗЯСНЯВА на пострадалото лице А. К., който присъства в залата, че има правото да предяви 
граждански иск за причинените неимуществени вреди от деянието.

Протоколът изготвен в с.з.
Заседанието закрито в 09.40 ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.Н. К.………………..

 2.Г. Д.………

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:

Съдът на основание чл. 309, ал.1 от НПК и с оглед  вида  на  наложеното  наказание   ще следва  да  
се ОТМЕНИ взетата  МНО ,като  съдът 
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ  взетата по отношение на подсъдимия Д. В. Б.  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 ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.Н. К.………………..

 2.Г. Д.………
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Съдът на основание чл. 309, ал.1 от НПК и с оглед  вида  на  наложеното  наказание   ще следва  да  
се ОТМЕНИ взетата  МНО ,като  съдът 
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ  взетата по отношение на подсъдимия М. Р. Ж.  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 ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.Н. К.………………..

 2.Г. Д.………


