
 

ПРОТОКОЛ

№ 167
гр. Смолян , 26.11.2020 г.

РАЙОНЕН СЪД – СМОЛЯН в публично заседание на двадесет и пети
ноември, през две хиляди и двадесета година в следния състав:

 Председател: Райна И. Русева
Секретар: Татяна Я. Кишанова
Прокурор: Нено Генчев Димов (РП-Смолян)

Сложи за разглеждане докладваното от Райна И. Русева Наказателно дело от
общ характер № 20205440200605 по описа за 2020 година.
На именното повикване в 10:00 часа се явиха:
****************************************************************************************************************************************

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА споразумението, сключено между Н.Д. - мл. прокурор при Районна
прокуратура - Смолян и адвокат Б. К. от АК- Смолян, упълномощен защитник на В. А. А. ,
ЕГН **********, роден на ***г., българин, български гражданин, начално образование,
безработен, е адрес за призоваване,****, неосъждан - обвиняем по досъдебно производство
№ 158/2020 г. по описа на РУ – Смолян, ПО СИЛАТА НА КОЕТО

ПРИЗНАВА  обвиняемия В. А. А. , ЕГН **********, роден на ***г., българин,
български гражданин, начално образование, безработен, с адрес за призоваване: ***, ЗА
ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:

На 28.04.2020 г. в гр. Смолян, е нарушил мерки, издадени против разпространението
на заразна болест по хората - т.З от Заповед № РД-01- 143 от 20.03.2020 г. на Министъра на
здравеопазването, изменена и допълнена със заповед № РД - 01-153 от 25.03.2020 г. на
Министъра на здравеопазването, издадена на основание чл. 63 от Закона за здравето, чл.29
от Наредба № 21 от 2005 г. за реда, регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и
във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на
„Ковид - 19 /COVID - 19/, като е преминал през контролно пропускателен пункт
„Митническо бюро , находящ се до бензиностанция „***л“ с адрес в ***, създаден на
основание Заповед №345з- 350/23.03.2020 г. на Директора на ОД МВР- Смолян, изменена
със Заповед № 345з - 363 от 24.03.2020 г. на Директора на ОД МВР- Смолян, извън случаите
на неотложност, посочени в заповедите, като е декларирал неверни обстоятелства, а именно,
че отива да гледа болен човек в село Смилян – сестра си Ж. А. П., жив. в село С., общ.
Смолян, като деянието е извършено по време на извънредно положение, обявено с Решение
за обявяване на извънредно положение, прието от Народното събрание от 13 март 2020 г.
обнародвано в Държавен вестник брой 22 от 13.03.2020 г., удължено до 13.05.2020 г. с
Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение, прието от Народното
събрание от 07.04.2020 г., обнародвано в Държавен вестник брой 33 от 07.04.2020 г.,
свързано със смъртни случаи във връзка с разпространяващата се пандемия от /COVID - 19/,
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като деянието представлява престъпление по чл. 355, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.
На основание чл. 355, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, във връзка с чл. 55 ал 1 т 1 НК,

НАЛАГА на обвиняемия В. А. А. , ЕГН-**********, наказание „ПРОБАЦИЯ“, със
следните пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА,
което да се изпълни чрез явяване и подписване на осъдения при пробационен
служител или определено от него лице, в периодичност от ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6
(ШЕСТ) МЕСЕЦА, които да се проведат в пробационна служба по настоящ адрес на
осъдения или по изключение на друго подходящо място, ако важни причини налагат
това, с планирани и извънредни срещи, по искане на пробационния служител или
осъдения.

На основание чл.55, ал.З НК НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по - леко
наказание „Глоба“.

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

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 605/2020 г. по описа на СмРС.

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-Смолян.

 

Протоколът изготвен в с.з.

 

Заседанието закрито в 10,40 ч.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:

 

На основание чл. 309, ал.1 от НПК и с оглед вида на наложеното  наказание
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Съдия при Районен съд – Смолян: _______________________

Секретар: _______________________

съдът  намира, че  следва  да  се отмени  взетата  МНО  „Подписка“, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия В. А. А. мярка за неотклонение
“ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок,
считано от пред СмОС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:
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