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 Решение № 60541

Номер 60541 Година 04.09.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 04.09 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от П.Маргаритов 

С участието  на   
съдебните  заседатели  
Н.Куклева  и  Калина  Георгиева 

Административно наказателно дело

номер 20205440200201 по описа за 2020 година

ПРИЗНАВА обвиняемия Ц. – А. Г./***/  ,  [дата на раждане] год. в [населено място], [улица] ***, ***, *, 
ЗА  ВИНОВЕН  В  ТОВА  ЧЕ:

На 19.02.2019 г., около 14.00 часа в к.к.П., общ.С. на ски писта „С. ***“, като непълнолетен, но 
разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, при 
управление на ски е причинил  на Е. Х. А. с ЕГН [ЕГН] от [населено място], по непредпазливост 
средна телесна повреда, изразяваща се в тежка черепномозъчна травма /контузия на главата, 
счупване в областта на шева на дясната люспеста кост, контузия на мозъка и кръвоизлив над 
твърдата мозъчна обвивка в дясната теменна област/, довела до разстройство на здравето, 
временно опасно за живота , като  деянието  представлява  престъпление по чл.133 от  НК  във вр. с 
чл.129, ал.2 вр. с ал.1 от  НК във  вр. с чл.63, ал.1, т.4 от НК.

На  основание чл.  78а  ал.6  от  НК  ОСВОБОЖДАВА Ц. – А. Г.   от  наказателна  отговорност 
заизвършеното  деяние  по чл.133 във вр. с чл.129,ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.63, ал.1 от  НК, като  му  
налага  административно  наказание  ОБЩЕСТВЕНО  ПОРИЦАНИЕ ,  като  същото  следва  да  се  
изпълни  посредством  обявяването  на  решението  на  Информационното  табло  на   [община].

ОСЪЖДА Ц. – А. Г./***/  ,  [дата на раждане] год. в [населено място], [улица] *** ДА  ЗАПЛАТИ  в  
полза  на  ОД  МВР-С.  направените  разноски  по  делото  в   размер  на  1434,60 лева за  
назначените  експертизи в  хода на  досъдебното  производство .

Решението  подлежи  на  въззиво  обжалване  и протестиране  в  15-дневен  срок, считано от  днес  
пред  ОС-Смолян  ,като в  същия  срок  съдът  ще  изложи  мотивите  си.

СЪДИЯ................
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СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ:

1...................Н.К. 

2...................К.Г. 


