
 

РЕШЕНИЕ

Номер 442 26.10.2020 г. Град Смолян

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд – Смолян  

На 26.10.2020 година в публично заседание в следния състав:

 Председател: Райна И. Русева
Секретар: Татяна Я. Кишанова
Прокурор: Районна прокуратура - Смолян

Димитър Стратиев

като разгледа докладваното от Райна И. Русева Административно
наказателно дело № 20205440200490 по описа за 2020 година

    На основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК съдът

РЕШИ:

ПРИЗНАВА  Ю. С. П. , ЕГН**********, роден на *** г. в гр.М., обл. Смолян, живущ в
**** българин, с българско гражданство, със средно образование, разведен, неосъждан,
ЗА  ВИНОВЕН  В  ТОВА  ЧЕ:

На 14.08.2015 г. в гр. Смолян, в качеството си на управител и представляващ
“****” ЕООД, с ЕИК ***,  със седалище и адрес на управление: г****, след като
търговското дружество е изпаднало в неплатежоспособност съгласно чл. 608, ал. 1 –
ал. 3 от Търговския закон, в 30 /тридесет/ дневен срок от спиране на плащанията,
считано от 15.07.2015 г. до 13.08.2015 г., по изискуеми и ликвидни публичноправни и
частноправни задължения в общ размер на 831 312.21 лева, свързани с търговската
дейност на дружеството, а именно:

- публичноправни задължения към Държавата в размер на 6 622.21 лева,
произхождащи от справки декларации по ЗДДС, НП и декларации обр. 6;

- публичноправни задължения към Община Мадан в размер на 15 988.57 лева,
произхождащи от задължения за данък недвижими имоти и задължения за такса
битови отпадъци;
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            - частноправни задължения в размер на 808 701.43 лева, произхождащи от
изпълнителни дела: Изпълнително дело № 20158810400100, образувано въз основа на
изпълнителен лист, издаден на 16.12.2010 г. от РС – Смолян по гр. д. № 877/2010 г. по
описа на РС – Смолян, с взискател „****“ ЕООД – гр. С.; Изпълнително дело № ***,
образувано въз основа на изпълнителен лист издаден по ч. гр. д. № 14/2011 г. на РС –
Мадан, с взискател „***“ АД  - София; Изпълнително дело № ***, образувано въз
основа на изпълнителен лист издаден по ч. гр. д. № 468/2011 г. на РС – Мадан, с
взискател „****“ АД; и Изпълнително дело № 2***, образувано въз основа на
изпълнителен лист издаден по ч. гр. д. № 287/2014 г. на РС – Мадан, с взискател И. Х.
Д., въпреки възникналата неплатежоспособност за търговското дружество, съгласно
чл. 608, ал. 1 – ал. 3 от Търговския закон, не е заявил това обстоятелство пред Окръжен
съд – Смолян и не е поискал на основание чл. 626, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон
откриване на производство по несъстоятелност, като деянието представлява
престъпление по 227б, ал.2 вр. с ал.1  от НК.

    На  основани чл. 78а  ал.1  от  НК  ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Ю. С. П. ,
ЕГН**********, от наказателна  отговорност за  извършеното  деяние по 227б, ал.2 вр.
с ал.1  от НК, като  му  НАЛАГА  административно  наказание глоба  в  размер  на 
1000,00 лева/хиляда лева/.

  ОСЪЖДА Ю. С. П. , ЕГН**********, да заплати по сметка на ОД МВР- Смолян,
разноски за изготвената финансово- икономическа експертиза в размер на 444,36 лева.

   РЕШЕНИЕТО  подлежи  на  въззивно  обжалване  и протестиране  в  15-дневен 
срок, считано  от  днес  пред  Окръжен съд-Смолян  ,като  в  този  срок  съдът  ще 
изложи  мотивите  си.
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