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 Присъда № 617

Номер 617 Година 10.09.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 10.09 Година

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

Наказателно общ характер дело

номер 20205440200061 по описа за 2020 година

ПРИЗНАВА  подсъдимия С. С. Ч. - ****, ЗА  ВИНОВЕН  В  ТОВА , ЧЕ :

За времето от 25.04.2019 г. до 14.05.2019 г. в местността „*** К., землище на Г. С. от поземен пункт за 
управление „с. ***“, П. условията на продължавано престъпление, на два пъти на неустановени дати, 
в немаловажен случай и П. условията на повторност, след като е бил осъждан за друго такова 
престъпление / присъда № */ 02.10.2013 г. на РС – *, в законна сила от * г., за престъпление по чл. 
195, А. 1, т.4, вр. чл. 194, А. 1 от НК / и в срока по чл. 30, А. 1 от НК,  е отнел чужиди движими вещи 
– 100 метра кабел тип „СВТ 3 х 2.5“, 250 метра кабел тип „СВТ 3 х 1.5“, 25 броя влагоустойчиви 
осветителни тела със степен на защита „IP54“, 20 броя контакти за външен монтаж тип „ПКОМ“ със 
степен на защита „IP54“ 300 метра телефонен кабел тип „ЛПК“, на обща стойност 950.00 лева, от 
владението на *** – Г. С. към С. В. на Република  България, представлявано от полковник *** – ***, 
без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като  деянието  представлява  
престъпление по чл. 195, А. 1 т. 7, вр. чл. 194, А. 1, вр. чл. 28, А. 1, вр. чл. 26, А. 1 от НК.
На  основание  чл. 195  А.1 от  НК  във  връзка  с  чл.  54  от  НК  НАЛАГА  на С. С. Ч. наказание  
лишаване  от  свобода  за  срок  от  ОСЕМНАДЕСЕТ  месеца,  като  същото  следва  да  се  
изтърпи  П.  първоначален  ОБЩ  режим, съгласно  чл.  57  А.3 от  ЗИНЗС.
ПРИСПАДА  от  изпълнението  на  наложеното  наказание лишаване  от  свобода  времето , през  
което  С.Ч.  е бил  задържан  по  реда на  ЗМВР  за  срок  от  24  часа  на 19.06.2019г  ,като  един  ден  
задържане  се  зачита  за  един  ден  наказание лишаване  от  свобода.
ОСЪЖДА С. С. Ч. ДА  ЗАПЛАТИ  в  полза  на  ОД  ***направените  разноски  по  делото  в  размер на 
131,52 лева - за  изготвените  експертизи  в  хода  на  ДП.
ПОСТАНОВЯВА  веществените  доказателства, описани  в протоколи за оглед на местопроизшествие 
от 17.05.2019 г. и от 18.05.2019 г. , и в протокол за оглед на веществени доказателства от 19.06.2019 
г.  ДА  СЕ  УНИЩОЖАТ  като  вещи  без  стойност.
ОТХВЪРЛЯ   предявения граждански  иск  от  С.  В. на  *-*срещу С. С. Ч. по  реда на  чл.  45  А.1  от  
ЗЗД за  заплащане  на  сумата  от  950,00 лева – дължимо  се  обезщетение  за  причинената  
имуществена  вреда  от  пристъпното  деяние, ведно  с претенцията  за    дължима  се  законна  
лихва  от 17.05.2019г  до  окончателното  плащане .
Присъдата  подлежи  на  въззивно  обжалване  и протестиране  в  15 дневен  срок, считано  от  днес  
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пред  ОС-С. като  в  този  срок  съдът  ще  изложи  мотивите  си.
СЪДИЯ.......................
СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ:
1......................С.Б.
2......................К.Г. 


