
 

ПРОТОКОЛ

Номер 141 06.11.2020 г. Град С.
Районен съд – С.  

На 06.11.2020 година в публично заседание в следния състав:

 Председател: Петър Х. Маргаритов

 
Съдебни
заседатели:

Веселин Динков Грашев
Малинка Минчева
Кордова

Секретар: Величка А. Маркова
Прокурор: Татяна Иванова Найденова (РП-С.)

Районна прокуратура - С.

Сложи за разглеждане докладваното от Петър Х. Маргаритов Наказателно
дело от общ характер № 20205440200499 по описа за 2020 година.
На именното повикване в 10:00 часа се явиха:
          на основание чл. 382 ал. 7 НПК съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА споразумението, сключено между Т. Н. - р.п. на РП – С. и адв. Ш.
Щ. – Адвокатска колегия – С., защитник на Л. А. Т. , ЕГН ********** – подсъдим по
НОХД № 499/2020г. по описа на Районен съд – гр.С., по силата на което

ПРИЗНАВА подсъдимия Л. А. Т. , ЕГН **********, ***, ЗА ВИНОВЕН В
ТОВА, ЧЕ:

В периода от 29.12.2019,г. до 18.01.2020г., действайки при условията на
продължавано престъпление, на три пъти, в с.Р., община С., с цел да принуди Е. Д. С.
да поеме имуществено задължение  - да изплати бързия кредит изтеглен от б. й Д. А. С.
от „И.“ я заплашил с насилие и увреждане на имуществото й, като й казал, че „На всяка
цена ще си вземе парите и ако се наложи ще изпрати мутри, които да вземат
имуществото им“, както следва:

На 29.12.2019г. в с.Р., община С., с цел да принуди Е. Д. С. да поеме
имуществено задължение  - да изплати бързия кредит изтеглен от б. й Д. А. С. от „И.“ я
заплашил с насилие и увреждане на имуществото й като й казал, че „На всяка цена ще
си вземе парите и ако се наложи ще изпрати мутри, които да вземат имуществото й“ .
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На 31.12.2019г. в с.Р., община С., с цел да принуди Е. Д. С. да поеме
имуществено задължение  - да изплати бързия кредит изтеглен от б. й Д. А. С. от „И.“ я
заплашил с насилие и увреждане на имуществото й като й казал, че „На всяка цена ще
си вземе парите и ако се наложи ще изпрати мутри, които да вземат имуществото й“ .

На 18.01.2020г. в с.Р., община С., с цел да принуди Е. Д. С. да поеме
имуществено задължение  - да изплати бързия кредит изтеглен от б. й Д. А. С. от „И.“ я
заплашил с насилие и увреждане на имуществото й като й казал, че „На всяка цена ще
си вземе парите и ако се наложи ще изпрати мутри, които да вземат имуществото им,

, като деянието представлява престъпление по чл.213а, ал.1, вр.чл.26, ал.1
от НК.

На основание чл.213а, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК във връзка с чл. 55 ал.1,т.1 от
НК НАЛАГА на подсъдимия Л. А. Т. , ЕГН ********** наказание „ Лишаване от
свобода” за срок от 6 /шест/ месеца като  на основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА 
изтърпяването  на  наказанието за изпитателен срок от ТРИ  години.

На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ СЕ  НАЛАГА  кумулативно предвиденото
наказание   „Глоба“;

С оглед на това, че съдът е одобрил споразумението ще следва наказателното
производство да бъде прекратено, като съдът:

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 499/2020 г. по описа на С.РС.

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..

 

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието закрито в 10:30  ч.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

2



Председател: _______________________

Секретар: _______________________

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.МАЛИНКА КОРДОВА:

 

2.ВЕСЕЛИН ГРАШЕВ:

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:

 

Съдът на основание чл. 309 ал.1 от НПК и с оглед  вида  на  наложеното 
наказание намира, че следва  да  се отмени  взетата  МНО, като  

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Л. А. Т. мярка за неотклонение
“ПОДПИСКА”.

Определението за относно  МНО подлежи на обжалване и протестиране  в 7-
дневен срок, считано от днес пред  ОС-С..

  

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.МАЛИНКА КОРДОВА:

 

2.ВЕСЕЛИН ГРАШЕВ:
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