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 Присъда № 616

Номер 616 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 20205440200216 по описа за 2020 година

ПРИЗНАВА И. И. К., ЕГН*, ***, ЗА  ВИНОВЕН  В  ТОВА , ЧЕ :
На 22.03.2020 г. в Г., е нарушил мерки, издадени против разпространението на заразна 

болест по хората, регламентирани  със Заповед №РД-01-130/17.03.2020 год. на МЗ на Република 
България, като лице по т.1 от Заповедта- поставено под карантина с предписание на С. РЗИ от 
21.03.2020 год., като не е изпълнил задължението си да не напуска дома или мястото за 
настаняване за посоченият в предписанието срок, а именно - Г., У. ***, като деянието е извършено по 
време на извънредно положение, обявено с Решение за обявяване на извънредно положение, 
прието от НС от 13.03.2020 год., обнародвано в ДВ бр 22/13.03.2020 год., свързано със смъртни 
случаи във връзка с разпространяващата се пандемия от COVID - 19 /Ковид – 19/ .

Правна  квалификация на деянието: престъпление по   чл.355, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.
На  основание чл.  355ал.2  от  НК  във  връзка  с  чл.  55  ал.1  т.1  от  НК   НАЛАГА на И. И. 

К. наказание ПРОБАЦИЯ /в замяна на предвиденото  наказание лишаване от свобода  за  срок  до  
пет 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.
На основание чл.  55  ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на  подсъдимия  И.  К. кумулативно  

предвиденото  наказание  глоба 
ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство-един  брой  оптичен  диск ДА  СЕ  ПРИЛОЖИ  

към  делото.
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…………


