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 Присъда № 619

Номер 619 Година 20.10.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 20.10 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

Наказателно общ характер дело

номер 20205440200182 по описа за 2020 година

ПРИЗНАВА  подсъдимия С. Н. Д. *** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:
На 31.12.2018 год. за времето от 19,30 ч. до 21.30 ч. в Г. С. в условията на продължавано 

престъпление, в съучастие като   извършител   с М. П. П. от Г. С. /също  извършител/, чрез 
повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, е  отнел чужди движими вещи на  
обща  стойност 496 лева, както следва:

 - На 31.12.2018 год. за времето от  19,30 ч. до 21.30 ч. в Г. С. У. „*“ № * от кафе-автомат 
марка  „*“, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот /разбиване на 
пластмасова  решетка за поставяне на чашите и утайник под нея на стойност 32.00 лева/ отнел 
чужда движима вещ – метална кутия за събиране на монети на стойност 43,00 лв. и сумата от 20 
лева на монети на обща стойност 63,00 лв. от владението на И. Ю. Д. от Г. С.;

- На 31.12.2018 год. за времето от  19,30 ч. до 21.30 ч. в Г. С. У. „*“ № * от кафе-автомат марка 
„*“, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот /разбиване на пластмасова  
решетка за поставяне на чашите и утайник под нея на стойност 36.00 лева/ отнел чужда движима 
вещ – метална кутия за събиране на монети на стойност 43,00 лв. и сумата от 150 лева на монети на 
обща стойност 193,00 лв. от владението на Б. Б. Е. от Г. С.;

- На 31.12.2018 год. за времето от  19,30 ч. до 21.30 ч. в Г. С. бУ. „*“ № * от кафе-автомат 
марка „*“, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот /разбиване на 
пластмасова  решетка за поставяне на чашите и утайник под нея на стойност 36.00 лева/ отнел 
чужда движима вещ – метална кутия за събиране на монети на стойност 90,00 лв. и сумата 150 лева 
на монети на обща стойност 240,00 лв. от владението на Е. Р. Р. от Г. Р. О. С.;

, без съгласието на собствениците им и с намерение противозаконно да ги присвои , като  
деянието  представлява  престъпление по чл. 195, ал. 1, т.3 във  вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 
20, ал. 2 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

На  основание  чл.  195  ал.1  от  НК  във връзка  с  чл.  54ал.1  и  ал.2   от  НК  НАЛАГА  
на  С. Н. Д. наказание лишаване  от  свобода  за  срок  от   ДВЕ  години, като  същото  наказание 
следва  да  се изтърпи  при  първоначален  СТРОГ режим.

ПРИЗНАВА подсъдимия М. П. П. , *** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА ЧЕ:
На 31.12.2018 год. за времето от 19,30 ч. до 21.30 ч. в Г. С. ,в условията на продължавано 
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престъпление , в съучастие като   извършител   със С. Н. Д./също  извършител/ , чрез повреждане на 
прегради, здраво направени за защита на имот, е  отнел чужди движими вещи на  обща  стойност  
496 лева, както следва:

- На 31.12.2018 год. за времето от  19,30 ч. до 21.30 ч. в Г. С. У. „*“ № * от кафе-автомат марка  
„*“, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот /разбиване на пластмасова  
решетка за поставяне на чашите и утайник под нея на стойност 32.00 лева/ отнел чужда движима 
вещ – метална кутия за събиране на монети на стойност 43,00 лв. и сумата от 20 лева на монети на 
обща стойност 63,00 лв. от владението на И. Ю. Д. от Г. С.;

- На 31.12.2018 год. за времето от  19,30 ч. до 21.30 ч. в Г. С. У. „*“ № * от кафе-автомат марка 
„*“, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот /разбиване на пластмасова  
решетка за поставяне на чашите и утайник под нея на стойност 36.00 лева/ отнел чужда движима 
вещ – метална кутия за събиране на монети на стойност 43,00 лв. и сумата от 150 лева на монети на 
обща стойност 193,00 лв. от владението на Б. Б. Е. от Г. С.;

- На 31.12.2018 год. за времето от  19,30 ч. до 21.30 ч. в Г. С. бУ. „*“ № * от кафе-автомат 
марка „*i“, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот /разбиване на 
пластмасова  решетка за поставяне на чашите и утайник под нея на стойност 36.00 лева/ отнел 
чужда движима вещ – метална кутия за събиране на монети на стойност 90,00 лв. и сумата 150 20 
лева на монети на обща стойност 240,00 лв. от владението на Е. Р. Р. от Г. Р. О. С.;

без съгласието на собствениците им и с намерение противозаконно да ги присвои , като  
деянието  представлява  престъпление по  чл. 195, ал. 1, т.3 във  вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 
20, ал. 2 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

На  основание чл.  195  ал.1  от  НК  във  връзка  с  чл.  54 ал.1 и  ал.2 от НК НАЛАГА на М. П. 
П. наказание лишаване от свобода за срок отДВАНАДЕСЕТ  месеца, като  на основание чл.  66  ал.1  
от  НК  ОТЛАГА изтърпяването  на  наказанието  за изпитателен  срок  от  ТРИ  години.

На основание чл.  67  ал.3  от  НК ПОСТАНОВЯВА М. П. П. да  изтърпи  по  време  на 
определения  изпитателен  срок  пробационна  мярка по  чл.42  ал.2  т.2  от  НК-задължителни  
периодични  срещи  с  пробационен  служител.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства-един чифт черни маратонки с надпис розов 
на цвят „*“ № 39; един брой суитчър  с кафяви и бели ивици с качулка размер 40; един брой дънки 
черни на цвят с изсветлели участъци, един чифт дамски бели ботуши № 41; един брой сив на цвят 
анцуг и един брой черно яке тип полар – на съхранение в РУ - С. да  се  върнат  на  лицата, от  
които  са  предадени посочените  вещи -С.  Н.Д. и  Р.  А. .

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства-два броя компакт дискове с надпис „Verbatim 
DVD + R 4.7 GB, 16x speed vitesse, 120 min“, единият с надпис с черен маркер „С. кам. I 31.12.2018 
год.“, а вторият с надпис с черен маркер С. кам. I 31.12.2018 год.“, с видеозаписи от фасадните 
охранителни камери на банков клон * на адрес Г. С. бУ. „*“ № * на 31.12.2018 год.; един брой компакт 
диск с надпис „MediaRange, DVD-R, RECORDABLE, 16x Speed  HIGH QUALITY“, с видеозаписи от 
охранителните камери пред хранителен магазин на фирма *  в Г. С. У. „* и един брой компакт диск с 
надпис „MediaRange, DVD-R, RECORDABLE, 16x Speed  HIGH QUALITY“, с видеозаписи от 
охранителните камери вътрешни и външни на к. „*“ в Г. С. бУ. „*“ – предадени в РС – С.  ДА  СЕ  
ПРИЛОЖАТ  по  делото.

ОСЪЖДА М. П. П.  и С. Н. Д. ДА  ЗАПЛАТЯТ  в  полза  на  О.-С.  направените  разноски  по  
делото  в  размер  на 304,56 лв-за  назначените  експертизи в  хода  на  ДП.

Присъдата  подлежи  на  въззивно  обжалване  и протестиране  в  15-дневен  срок, считано  
от  днес  пред  ОС-С..

СЪДИЯ.................

СЪД  ЗАСЕДАТЕЛИ:
1.........................П.К.

2.........................В.В. 


