
 

ПРИСЪДА

№ 15
гр. Смолян , 11.12.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СМОЛЯН в публично заседание на единадесети
декември, през две хиляди и двадесета година в следния състав:

 Председател: Р. И. Р.
Секретар: Т.Я. К.
Прокурор: С. Б. Г. (РП-Смолян)

като разгледа докладваното от Райна И. Русева Наказателно дело от общ
характер № 20205440200558 по описа за 2020 година
 

ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА В. В. К., с ЕГН: **********, родена в гр.Смолян, с адрес гр.****
българка, българско гражданство, неомъжена, основно образование,
безработна, осъждана, ЗА  ВИНОВНА  В  ТОВА  ЧЕ:
На 21.10.2019 год., около 17:20 ч., в гр.С., на ул. „***“ с посока на движение
от кв. „***” към сградата на ПГИ „***“ гр.С., при управление на моторно
превозно средство - лек автомобил марка и модел „***“ с рег.№****
собственост на Б. Р. Ю., е нарушила правилата за движение по Закона за
движение по пътищата /ЗДвП/, а именно: чл.20, ал.1 от ЗДвП - „Водачите са
длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които
управляват“ и чл.21, ал.1 от ЗДвП - „При избиране на скоростта за движение
на водача на пътното превозно средство е забранено да превишава следните
стойности на скоростта в км./ч. категория „В“ в населено място 50 км./ч.“,
като не е контролирала непрекъснато управлявания от нея автомобил и е
загубила контрол над същият, отклонявайки се вдясно на пътното платно,
както и се е движела с превишена скорост от 58,18 км./ч., вследствие на което
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по непредпазливост е причинила значителни имуществени вреди на обща
стойност 8 495,61 лева, от които на първия жилищен етаж на сграда,
находяща се в гр.С., на ул. „***“ №***, собственост на Г. К. П. с ЕГН ****от
гр.С., имуществени вреди в размер на 1 338,11 лева, по метална ограда /3,40
м./, находяща се в г**** собственост на Община Смолян имуществени вреди
в размер на 497,76 лева, по лек автомобил марка „**“ с рег.№*** собственост
на Б.Р. Ю.с ЕГН *** от с.В., община М. имуществени вреди в размер на 3
910,20 лева, по лек автомобил марка „***“ с рег.№ *** собственост на К. Р. Б.
с ЕГН*** от гр.С. имуществени вреди в размер на 926,10 лева, по лек
автомобил марка „***“ с рег.№ ***собственост на П. К. П. с ЕГН ***от гр.С
имуществени вреди в размер на 1033,50 лева, по лек автомобил марка „***“ с
рег.№ ****, собственост на А. Р. Р. с ЕГН ** от гр.С. имуществени вреди в
размер на 789,94 лева - престъпление по чл.343, ал.1, б.“а“, вр. с чл.342,
ал.1 от НК.
   На  основание  чл.343, ал.1, б.“а“, във връзка  с  чл.  54  от  НК НАЛАГА 
 НА В. В. К., с ЕГН: **********, наказание  ПРОБАЦИЯ, включващо 
следните  пробационни  мерки:
-ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ЗА СРОК ОТ
ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА при  определена  от  съда периодичност  на 
явяване  и подписване  на осъденото  лице  пред  пробационния  служител 
или определено  длъжностно лице   от  ДВА   пъти  седмично
-ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН
СЛУЖИТЕЛ ЗА СРОК ОТ ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
-БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО  в  общ  размер  на
 180 ЧАСА ЗА СРОК от  ОСЕМНАДЕСЕТ  месеца /120  часа  годишно/
 
ОСЪЖДА В. В. К., с ЕГН: **********, родена в гр.Смолян, с адрес **** да
заплати  по сметка на ОД на МВР- Смолян сумата в размер на 1 096,15  лева
разноски за назначените експертизи в хода на ДП №429/2019г. по описа на
ОД на МВР Смолян.
ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Окръжен
съд- Смолян в  15-дневен срок, считано от днес, като в този срок съдът ще
изложи мотивите си.                            
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Съдия при Районен съд – Смолян: _______________________
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