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 Мотиви № 

Номер Година 08.10.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На Година

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Петър Маргаритов

 дело

номер 20205440200242 по описа за година

В  РС-С.   е внесен  обвинителен  акт  срещу  В.  И. като  е повдигнато  обвинение затова  че в 
периода от 01.03.2019 г. до 31.05.2019г. в Г. С. след като е бил осъден с Решение № * от 
22.07.2015г., постановено по гражданско дело № 345/2015г. по описа на Районен съд – С. влязло в 
сила на 28.07.2015 г., да издържа свой низходящ – с. си В. В. И., роден на * год. с ЕГН *, съзнателно 
не е изпълнил това свое задължение, в размер на повече от две месечни вноски, а именно три 
месечни вноски по 150,00  лева всяка, в общ размер 450 лева - престъпление по чл.183 ал.1 от НК.

В  създебно  заседание представителят  на  РП-С.  взема  становище  за  прилагане  на  
разпоредбата  на  чл.  183  ал.3  от  НК  предвид  на  това  че  подсъдимият  е заплатил  до  края  на  
съдебното  следствие   дължимата  се  издръжка и  същата  разпоредба  не  е прилагана  до  
настоящи  момент.

Подсъдимият  се  явява  лично  в  съдебно  заседание  като   взема  становище за  прилагане  
на  разпоредбата  на  чл.  183  ал.3  от  НК.

След  като  се  запозна  с  приобщените  доказателства  съдът  намира  за  установено  от  
фактическа  страна  следното:

В.И.  е ***.
С течение на времето отношенията помежду им се влошили и двамата взели решение да се 

разделят. С Решение № * от 22.07.2015 год. постановено по гражданско дело №345/2015 г. по описа 
на Районен съд Г. С. бракът между св. Р. Ч. и В. И. бил прекратен, като било утвърдено постигнатото 
между страните споразумение, което влязло в сила на 28.07.2015 год.

Съгласно одобреното  споразумение родителските права по отношение на детето – В.  И. 
били предоставени на майката – св. Р. Ч., а  В. И. бил осъден да заплаща чрез  Р. Ч. / майка/   
ежемесечна издръжка  на  детето  В. в размер на 150 леваНа 28.07.2015 год. бил издаден 
изпълнителен лист и образувано изпълнително дело №95/2015 год. по описа на СИС при РС – С..

След раздялата  св. Р. Ч. и детето В.  заживели в Г.С.  а  подсъдимият  заживял  в  с.К..
В периода от м. март 2019 г. до м. юни 2019 г. включително И.  не заплатил три поредни 

вноски за издръжка.По този повод на 30.05.2019 год. Р. Ч. депозирала жалба в Р. П. – С..
На 08.10.2019 г И. заплатил  сумата от 150 лева,а в  хода   на  съдебното  производство     

изплатил  и  останалата   сума за  дължима  се  издръжка  - в  размер  на 300  лева/на  08.06.2020г:/.
Горната  фактическа обстановка  не е спорна , като  в  покрепа  на  същата  са  приобщените  
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писмени  и гласни  доказателства  по  делото  .В  съдебно  заседание св.Ч.  изрично  заявява, че  
подсъдимият  е изплатил  дължимата  се издръжка, макар  и с  известно  закъснение.

Правни изводи:
Въз  основа  на изложеното  съдът  намира , че  И.  е  осъществил  от  обективна и 

субективна страна състава на престъплението по чл.183 ал.1 от НК. 
От обективна страна се  установи , че И.  е осъден  по  цитираното  граждансок  дело   да  

заплаща  издръжка  на  детето  В.И..Подсъдимият   не е заплатил  три   поредни месечни  вноски  
за  издръжка   В. за  периода от 01.03.2019 г. до 31.05.2019г в общ размер от 450 лева.

От субективна страна престъплението е извършено от подсъдимия с пряк умисъл, тъй като е 
съзнавал общественоопасния му характер и е целял настъпването на общественоопасните 
последици. 

Подсъдимият е бил запознат със съдебното решение и съзнателно не е изплатил  дължимата 
се издръжка за  период  от  три  последователни  месеца.

Поради  изложеното  съдът  призна  подсъдимия  за  виновен  по  повдигнатото  му  
обвинение  за извършено  престъпление по  чл.  183  ал.1  от  НК .

Съдът  отчете, че  в  конкретния  случай  следва  да  се  приложи  разпоредбата  на  чл.  183  
ал.3  от  НК  .

До  приключване  на  съдебното  следствие подсъдимият  е  заплатил  дължимата  се  
издръжка , като не  са  настъпили  други  вредни  последици  за    В.  И..Спрямо  подсъдимия тази  
разпоредба  не е прилагана  до  настоящия  момент.

Поради  изложеното  съдът  приложи  разпоредбата  на  чл.  183  ал.3  от  НК  и  не  наложи  
наказание на  подсъдимия.

Воден  от изложеното  съдът  постанови  присъдата си .
СЪДИЯ...............


