


                                           П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 51
                                          гр. Сандански, 09.01.2017 г.
 
                                           В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на девети януари, през две хиляди и седемнадесета година, наказателно отделение, трети състав:

              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Людмила Везенкова
                                                                                                      2. Борислава Влахова                                                                      
  и при участието на секретаря Йорданка Стойкова и прокурора Иван Калоянов, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. №135  по описа на съда за 2016 г.  

Въз основа на закона и доказателствата по делото,

                                                             ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА подсъдимия  К. Д. М., роден на  15.09.1981 г. в гр. XXXXXXXX, с постоянен адрес - гр. XXXXXXXXX ул. “XXXXXXXXXX” № XX , българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН XXXXXXXXXX ЗА ВИНОВЕН в това, че:

На 04/05.02.2015 г. след полунощ в с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXXX от първия етаж на къща, собственост на Б. Г. Д. от гр. XXXXXXXXXXXXX, в съучастие като с Д. С. Й.(двамата като съизвършители) и Н. С. Д. (като подбудител и помагач), е отнел чужди движими вещи- 15 хиляди лева, от владението на Б. Г. Д., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 от НК,  поради което и на основание чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА по повдигнатото му обвинение ,  като на основание чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК, вр.  чл. 373, ал.  2, вр. с чл.372, ал.4 НПК, вр. с чл.58,ал.1 НК  му налага наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 3 /три/ години, което на основание чл. 61, т.2 вр. с чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС  да бъде изтърпяно при първоначален "СТРОГ" режим в Затвор или затворническо общежитие от "закрит" тип.
На основание чл.59, ал.1 и ал.2 от НК приспада от наложеното наказание „лишаване от свобода“ времето през което К. Д. М. с установена по делото самоличност е бил задържан с Постановление на прокурор от РП Сандански, считано от 11.02 часа на 11.08.2015г. до 13.08.2015г., времето през което М. е бил с мярка за неотклонение „Домашен арест“ считано от 13.08.2015г. до 28.01.2016г., както и  времето през което М. е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража“ считано от 28.01.2016г. до влизане в сила на съдебния акт.

  
ПРИЗНАВА подсъдимия  Н. С.Д., роден на 14.09.1972 г. в  гр. XXXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес - с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, българин, български гражданин, с основно образование,	женен, осъждан, работи в цех за обработка на маслини гр. XXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXX  ЗА ВИНОВЕН  в това, че :

На 04/05.02.2015 г. след полунощ в с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXXXX от първия етаж на къща, собственост на Б. Г. Д. от гр. XXXXXXXXXXX, в съучастие като подбудител и помагач с К. Д. М. и Д. С. Й.(двамата като съизвършители), е отнел чужди движими вещи- 15 хиляди лева, от владението на Б. Д., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.3 и ал.4 във вр. с ал.1 от НК,  поради което и на основание чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА по повдигнатото му обвинение ,  като на основание  чл.194, ал. 1, вр. с чл.20, ал.3 и ал.4 от НК, вр.  чл. 373, ал.  2, вр. с чл.372, ал.4 НПК, вр. с чл.58а,ал.1 от  НК  му налага наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 3 /три/ години, което на основание чл. 61, т.2 вр. с чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС  да бъде изтърпяно при първоначален "СТРОГ" режим в Затвор или затворническо общежитие от "закрит" тип.
ОСЪЖДА подсъдимите К. Д. М. и Н. С. Д., с установени по делото  самоличност на основание чл.307 от НПК, вр. с чл.45 ЗЗД ДА ЗАПЛАТЯТ  солидарно на Б. Г. Д., ЕГН XXXXXXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXXXXX, кв.“XXXXXXXXXXX“, бл.XX, ет.XX, ап.XX сумата от 14 460,00 /четиринадесет хиляди  четиристотин и шестдесет лв. 00 ст./, представляваща обезщетение за причинените му  имуществени вреди в резултат на инкриминираното деяние по чл. 194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, ал.3 и ал.4, ведно със законната лихва, считано от 05.02.2015г. до окончателното й изплащане. 
ОСЪЖДА подсъдимите К. Д. М. и Н. С. Д., с установени по делото  самоличност да заплатят солидарно по сметка на РС Сандански държавна такса върху уваженият  граждански иск в размер на 578,40 /петстотин седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/. 

Веществените доказателства по делото - моб. тел. м.”Нокия”, imei XXXXXXXXXXX, съхранявани в сградата на РУ- XXXXXXXXXXX да се върне на неговия собственик или на упълномощено от него лице след влизане на присъдата в сила.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите К. Д. М. и Н. С. Д.в, с установени по делото  самоличност  ДА ЗАПЛАТЯТ  солидарно на Б. Г. Д., чл.307 ЕГН XXXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXXX, кв.“XXXXXXXXXXXX“, бл.XX, ет.XX, сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляващи възнаграждение за упълномощения от него повереник.

    Присъдата подлежи на жалба и протест в 15 дневен срок от днес пред БлОС.

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                                                           2.

МОТИВИ към ПРИСЪДА N51 от 09.01.2017г. по НОХД N 135/2016г. по описа на РС-Сандански

Производството е образувано по повод внесен от РП- Сандански в РС-Сандански обвинителен акт срещу К. Д. М. от град XXXXXXXXX за престъпление по  чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 НК  и срещу Н. С. Д. от село XXXXXXXXXX, община XXXXXXXXX  за извършено престъпление по  чл.194, ал.1 във вр. с  чл.20, ал.3 и ал.4, вр. с ал.1 НК.
 Пострадалото от престъплението съгласно диспозитива на обвинителния акт лице – Б. Г. Д. от град XXXXXXXXXX, редвоно призован и уведомен за правата си прави искане за конституране като частен обвинител. Същият предявява и граждански иск за сумата от 15 000 лева представляваща обезщетение за причинените имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането до изплащане на сумата. Претендира и сторените в производството разноски за ангажиране на повереник. Предвид направеното своевременно искане – преди даване ход на делото в първто по делото заседание съдът е допуснал за съвместно разглеждане предявеният граждански иск и е конституирал пострадалото лица като частен обвинител и граждански ищец. 
По искане на двамата подсъдими и техните защитници  – адвокат Ц. за подсъдимия Д. и адвокат О. за подсъдимия М.  съдът е допуснал предварително изслушване на страните  по реда на глава ХХVІІ  от НПК.
Представителя на РП Сандански, частният обвинител и граждански ищец Б. Д. и неговият повереник – адвокат Ю. не възразяват по искането на подсъдимите за провеждане на производство по реда на Грава 27 от НПК. 
Подсъдимите  М. и Д.  - всеки поотделно и съобразно повдигнатото му обвинение - в хода на предварителното изслушване и след направените от съда разяснения на правата им признават изцяло фактите и обстоятелствата изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дават съгласие по чл.271, т.2 от НПК да не се събират доказателства за тези обстоятелства. 
Предвид направеното признание и като съобрази, че събраните в хода на досъдебното производство доказателства изцяло подкрепят обстоятелствата, изложени в обвинителния акт съдът с определение е постановил, че при постановяване на присъдата ще ползва направените от подсъдимите признания. 
В съдебно заседание в хода на съдебните прения прокурорът поддържа повдигнатото срещу подсъдимите обвинение. Счита, че двамата  са осъществили както от обективна така и от субективна страна съставите  на престъпленията, в които са обвинен. Моли съдът да признае подсъдимите за виновни и да наложи наказание  на подсъдимия М. съобразно установеното му ачисте в извършеното престъпление и данните за неговата личност в размер на 4 години „Лишаване от свобода”, без да прилага разпоредбата на чл.55 от НК. По отношение на подсъдимия Д. представителя на РП Сандански иска от съда  да му наложи наказание в размер на 2 години лишаване от свобода, което да бъди изтърпяво ефективно.
Пледира за уважаване на гражданският иск като основателен и доказан.
Повереника на частния обвинител и граждански ищец – адвокат Ю. – смята че обвинението по отношение на всеки от двамата подсъдими е доказано безспорно. За разлика от представителя на РП Сандански обаче не намира никакви основаниея за диферинциран опдход по отношение на двамата подсъдими с оглед установеното им участие в извършването на престъплението и процесуалното им поведение. Напротив, излага доводи за наличието на данни за извършено престъпление от двамата подсъдими с наличието на квалифициращи обстоятелства, които не са съобразени от обвинението и не е повдигнато обвинение за по-тежко наказуемо деяние. Предвид доводите за наличието на квалифициращи обстоятелства, неотчетени от обвинението иска същите да бъдат приети като отегчаващи вината обстоятелства, поради което и на подсъдимите да бъде наложено наказание лишаване от свобода над средния размер – а именнно 5 години за всеки. Намира предавеният граждански иск за основателен и доказан до размер от 14 460 лева, с оглед установеното по делото възстановяване на сумата от 540 лева оп подсъдимия Д.. Иска от съда да осъди двата подсъдими да заплатят солидарно сумата, представляваща размера на причинените на доверитеря и вреди.
Гражданският ищец и частен обвинител Б. Д. поддържа изложението на повереника си, иска от съда да осъди подсъдимите да му върнат парите.
Защитника на подсъдимия Д. – адвокат Ц. намира за изяснена фоктическата обстановка  по делото предвид направеното от подзащитния му признание на фактите и обстоятелствата. Пледира за уважаване искането на представителя на РП Сандански и налагане наказание на подзащитния му в посочения от прокурора размер. Намира предявеният граждански иск за основателен и не възразява по това, същият да бъде уважен. 
Подсъдимият Д. изразява съжаление за извършеното. Заявява, че е бил подведен. Предоставя на съда да определи вида и размера на наказането му, изявява жаление да възстанови вредите на пострадалото лице.
Защитника но подсъдимия М. – адвокат О. – не се спира по фактическата обстановка, като приема, че с оглед направеното от подсъдимите признание изложената в обвинителния акт такава следва да се приеме за безспорна. Излага доводи за наличието на многобройни смекчаващи вината обстоятелства по отношение на подсъдимия М. – четири деца, липса на средства за отглеждането им, невъзможност на майката сама да ги отглежда, изразеното съжаление и желание да възстанови щетите. Пладира за определяне на наказание при приложение на чл.55 от НК, като съдът наложи размер определен под минимума и приспадне задържането с мярка за неотклонение на подсъдимия. 
Намира предявеният граждански иск за неоснователен и недоказан. Излага доводи за липса на категорични доказателства относно размера на отнетата сума, както и относно собствеността върху същата. 
Подсъдимият М. впризнава вина и изразява съжаление и желание да възстанови отнетата сума. 
В последната си дума подсъдимият Д. иска от съда да му наложи по-малко наказание. 
В последната си дума М. излага доводи за тежкото си семейно положение и иска от съда минимална присъда. 

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

          Подсъдимият К. Д. М., роден на  15.09.1981 г. в гр. XXXXXXXXX, с постоянен адрес - гр. XXXXXXXXX ул. “XXXXXXXXX” № XX , българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН XXXXXXXXXX. М. е осъждан общо 17 пъти, от които дванадесет осъждания са за различни престъпления против собствеността, включително квалифицирани, придруени със сила и заплаха и такива извършени още като непълнолетен. По тези осъдания на М. са налагани разчилни наказания, включително лишаване от свобода, които наказания М. е изтърпял.
          Подсъдимият Н. С. Д., роден на 14.09.1972 г. в  гр. XXXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес - с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, българин, български гражданин, с основно образование,	женен, осъждан, работи в цех за обработка на маслини гр. XXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXX . Д. е осъждан четири пъти, като само едно от престъпленията, за които е осъден не е тежко по смисъла на закона. Последното му осъждане е за престъпление извършено през 2014г. за което му е наложено наказание лишаване от свобода, изтърпяването на което не е отложено на основание чл.66, ал.1 от НК.
Д. и М.  се познават добре от  1997 г., когато още е бил жив братът на обв. М., с когото Д. поддържал добри отношения.
Частният обвинител и граждански ищеца Б. Г. Д. е от с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, но от дълги години живее в гр. XXXXXXXXXXX, където има постоянна работа и жилище. Б. Д. е чичо на подсъдимия Н. Д.. Гражданският ищец и частен обвинител притежава къща  с дворно място в с. XXXXXXXXXX, която посещава почти всяка седмица. Имато на Б. Д. се намира в съседство с имота на неговата сестра – М. Г. М..  Двата имота  са разделени от телена ограда и врата,  през която сестрата на Д.  влизала в дворното място и хранела кокошките и кучето на Б. Д., което пазело двора и къщата. Кучето обикновено било вързано, за да може да охранява само двора и къщата. То било голямо и не допускало чужди хора да влязат в имота, тъй като лаело силно и нападало такива хора. Кучето не раегирало единствено на стопанина си – б. Д. и сестра му – М. М., която го хранела. 
Къщата на частния обвинител и граждански ищец Д. е на два етажа, като вторият етаж много често оставал отключен, тъй като  в него нямало ценни вещи. Първият етаж Б. Д. държал заключен при отсъствията си, като оставял  ключа  отвън в дървен шкаф на терасата пред къщата. 
В края на декември 2014 г.  Б. Д. посетил имота си в  с. XXXXXXXXX.  Събрал част от роднините си да ги почерпи и да се видят. Между гостите  му бил и подсъдимият  Н. С. Д. – негов племенник. Д. и гостите са намирали в стая на първия етаж от къщата му.  След известно време и неустановено количество употребен алкохол от всички , между останалите тости – В. Г., домакина Б. Д. и подсъдимия Н. Д. започнал  разговор за това, че парите не стигат. Домакина Б. Д. станал от масата, отишъл в другата стая и след малко се върнал, като в ръцете си носел чанта с цип, но без дръжки. Сложил чантата на масата и отворил ципа, наклонил я и показал съдържанието и - пари  в брой.  Подсъдимият  видял, че вътре имало поне 4 - 5 пачки с банкноти. След това б. Д. изнесъл чантата и като се върнал обяснил на племенника си, че за да имаш  пари трабва човек да се труди и спестява постоянно. След известно време гостите се разотишли.
Подсъдимият Д. знаел още преди случката, че чичо му има пари, но не предполагал, че са толкова много и къде се намират. След като чичо му показал чантата с парите преценил, че това са приблизително 4-5 000 лева. Всъщност б. Д. държал в дома си в село XXXXXXXXXX сумата от 15 000 лева. Парите съхранявал в чанта без дръжка, която държал в спалнята на първия етаж. Сумата от  10 000 лева Б. Д. пазил в горната част на гарделоб в спалнята, между одеала и дрехи. Сума от 4800 лева Б. Д. държал в друг, черен на цвят несесер, скрит в гардероба, по- ниско вляво в дрехите. Освен това в хола на първия етаж от къщата имал портмоне, което държал в бял шкаф и в него имало сума от 400 лева. На 24.01.2015 г., частният обвинител Б.  Д. дал част от тази сума в портмонето в заем на  Н. Л. Д.- жена на подсъдимия Н. Д.. Така след като Б. Д. си тръгнал за XXXXXXXXX в дома му в село XXXXXXXXX останала сума от  15 000 лева.
На 01.02.2015 г.  около обяд подсъдимият К. М. се обадил на Н. Д. по телефона и го попитал дали може да намери бяло вино. Обяснил още, че е взел месо и могат да отидат някъде да се почерпят за празника „Трифон Зарезан”. Подсъдимият Д. се съгласил, отишъл до старата къща на майка му, взел вино, взел буркан със сланина и тръгнал да се среща с подсъдимия М.. Двамата,заедно с още няколко души отишли  в район между селата XXXXXXXX и XXXXXXXXXX, където имало чешма, и там седнали да празнуват. Последни на място останали само  Н. Д. и К. М.. Под въздействие3то наупотребения алкохол подсъдимият  Д. казал на М., че неговият чичо има пари в къщата си, а той не е тук постоянно. М. се заинтересувал  къде е къщата на чичото и как може да се влезе в нея. Първоначално Д. отказвал да каже на М. исканата информация, но впоследствие му разказал всичко, с уговорката, че няма да участва в кражбата лично. 
На другия ден - 02.02.2015 г. – М.  позвънил на  Д. и малко след това дошъл с автомобила си до дома му, като настоял да тръгне с него и да му покаже къщата на чичо си. Тръгнали двамата заедно и като стигнали до дома на частният обвинител, който отстоял на около 150- 200 метра от дома на подсъдимия  Д., той показал къщата на М..  М. видял кучето на двора, което яростно лаело и това го притеснило. Съобразил, че без да бъде премахнато кучето, трудно ще бъде осъществен планът да бъдат откраднати парите.   М. веднага споделил с Д., че ще направи една пържола с приспивателни, за да приспи кучето. 
На следващия ден - 03.02.2015 г. – М. предложил на  Д. да  отидат при къщата с кучето и да го отровят. По-рано същият ден Д. разбрал, че в кражбата ще участва и племенникът на  М.- Д. С. Й..  Д. и  М. се видели в град XXXXXXXXXX, докато Д. чакал да плати тока.  М. убеждавал  Д. да отидат заедно в къщата на чичо му и да извършат кражбата, но последният отказал. Тогава  М. позвънил на Д. Й., който след малко дошъл при тях и М. именно на него предложил да влязат в къщата и да откраднат парите.
Вечерта същия ден около 20,00 часа  М. и Д. Й. дошли пред дома на Д. с автомобил. Й. останал при автомобила, докато М. и Д. тръгнали в посока къщата на чичото на  Д.. В ръката си  М. носел един плик с  пържола, която била напоена с антифриз. Когато стигнали къщата  М. подал плика с пържолата на  Д., той да я хвърли зад оградата в двора. Д. съжалил животното и вместо да хвърли цялата пържола   я пуснал извън мрежата, а плика с няколко дребни останки от пържолата хвърлил през оградата на кучето, което бясно лаело.
Същата вечер около 12,00 часа, тръгвайки да извършат кражбата, обв. М. и Д. Й. установили, че кучето е живо и не могат да влязат в имота. 
М. не се отказал след първия опит и на другия ден  -  04.02.2015 г. -  подготвил парче наденица, в което  сложил голямо количество отрова.  Надвечер дал наденицата на Д. Й. и под предлог, че си има друга работа, го изпратил в центъра на с. XXXXXXXXX, а на  Д. се обадил по телефона и му казал, че те двамата (с Й.) трябва да отидат и да хвърлят наденицата на кучето. Така около 19,30 часа  Д. и Й. отново поели към къщата, където Й. хвърлил наденицата през оградата на кучето. След това двамата си тръгнали. Кучето захапало наденицата, изяло я и малко след малко легнало на земята и започнало да повръща с признаци на отравяне.
Същата вечер след 24,30 часа на 04/05.02.2015 г.  К. М. и Д. Й. дошли пред дома на подсъдимия  Д. с автомобил, взели от него инструменти- щанга и отвертки, съблекли връхните си дрехи и тръгнали към къщата на Б. Д.. На място установил, че кучето лежи и не реагира на присъствието им. М. и Й. избрали уязвимо място от оградната мрежа, където нямало осветление, навели я и я прескочили, като по този начин влезли в двора.
Качили се първо на втория етаж, входната врата на който била отключена. Вътре влязъл само  М., който разпоредил на Д. Й. да стои отвън пред вратата и да пази. След известно време  М. излязъл, като не носел нищо в ръце. Тогава той позвънил по мобилния си телефон на  Д. и му казал, че на втория етаж от къщата не е намерил пари.  Д. му отговорил, че трябва да се провери на първия етаж.
М. и Д. Й.  слезли пред входната врата за първия етаж, но тя била заключена. Тъй като не знаели къде е ключа, извършителите потърсили друга възможност, при което установили, че едното от стъклата на прозореца на хола се държало само на две пирончета, а маджунът, закрепващ стъклото бил изронен и изпадал.  М. и Й. извадили пирончетата и отместили стъклото на прозореца. После влезли в стаята, като първо вътре влязъл  М., а след това извикал и Д. Й..  М. бръкнал в белия шкаф, намиращ се в хола и оттам извадил портмонето  с пари - 200 лева. След това двамата влезли в стаята, където бил гардероба.  М. започнал да изважда одеялата от горната част на гардероба и карал Й. да ги сгъва отново. Така открил  и извадил тъмнозелен несесер с размери 20/30см., който съдържал 10 000 лева. Взимайки несесера  М. усетил, че вътре има много повече пари от предполагаемите 4-5 хиляди, за които знаели Й. и Д., поради което не го отворил  пред Й., а  го оставил в краката си. След това започнал да се кара на Й., че много силно му свети, и го изгонил навън пред прозореца, да пази. След като Й. излязъл М. скрил този несесер само за себе си.  Малко след това  М. открил и черен несесер с намиращи се в него 4800 лева. Подсъдимият пренаредил парите в двете чанти, като в едната оставил 3000 лева, а в другата останали 11,800 лева, които успял да прикрие и след това да изнесе и вземе за себе си.
Като излезли от къщата М. с помощта на Й. поставил обратно изваденото от прозореца стъкло и го закрепил с извадените пирончета. После излезли от двора по същия път и отишли в дома на Н. Д., който ги чакал. Двамата влезли и на масата М. извадил чантата, в която имало 3000 лева, като уверявал другите  че това са всичките пари, които е намерил в къщата. Разпределил парите по  1000 лева на човек. Казал, че има още  400 лева, които той взима за себе си, за направените разходи по организиране на кражбата. След това М. и Д. Й. си тръгнали.
Парите, които получил  Д., скрил, а част от тях похарчил за семейството си. Остатъка от 540 лева  съпругата му – Н. Л. Д. – предала доброволно на служител от РУ XXXXXXXXXX,  след което били върнати с разписка на  Б. Д..

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Прдвид обстоятелството, че съдът е допуснал разглеждане на делото по реда на глава 27 от НПК в хипотезата на чл. 371, т. 2 от НПК като по този начин и с определение е приел, че самопризнанията на подсъдимите досежно фактите изложени в обвинителния акт се подкрепя от доказателствата събрани в досъдебното производство то за съдът е налице задължение да приеме тези факти за установени по безпорен и категоричен начин без да събира и проверява доказателствата за тях и съответно без да ги обсъжда.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

При така установената фактическа обстановка и след преценка на относимите към предмета на доказване факти, съдът приема, че действайки по гореописания начин, подсъдимия  Н. С. Д., ЕГН XXXXXXXXXX, е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.3 и ал.4 във вр. с ал.1 от НК, а подсъдимият К. Д. М., ЕГН XXXXXXXXXXX е осъществил състава на престъплeнието по чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.
От обективна страна следва да се приеме, че деянието е извършено при фактическата обстановка, описана по- горе - в посоченото време 04/05.02.2015 г., след полунощ, като подсъдимият Н. Д. е действал като подбудител и помагач на извършителите К. М. и Д. С. Й., да отнемат от фактическо владение Б. Г. Д. от гр. XXXXXXXXXXX от парите, находящи се в къщата му в с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, а именно- 15 000 лева без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят.  Деянието на Д. се изразява в оказване на помощ, даване на информация за извършване на кражбата, посочване на мястото, пречките, помещението, където се намират парите,  отстраняване на пречки – отравяне на кучето, намиращо се в имота. Подсъдимият е осъзнавал всички елементи от състава на престъплението – противозаконното отнемане, собствеността и владението върху вещите, предмет на посегателството, неговото участие в извършването на престъплението, чрез даване на съвети, информация и отстраняване на пречки пред осъществяването на кражбата. Именно с оглед неговото участие извършителя М. е намерил вещите и е отнел същите.
От обективна страна подсъдимият М. действаки в съучастие с Д. и Й. – първият като подбудител и помагач, вторият като съизвършител – отнел от владението на Б. Д. сумата от 15 000 лева, намиращи се в дома му в село XXXXXXXXX. М. е пряк извършител на изпълнителното деяние отнемане – именно той е съучастникът кайто е намерил чантите с парите, взели ги е от гардероба в дома на Б. Д. и ги е изнесел, като по този начин е прекратил фактическата власт на пострадалия върху вещите. Безспорно е, че отнемането е станало без знанието и съгласието не собственика и владелец на вещите. 
От субективна страна всички съучастници са действали  при условията на пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК- съзнавали са общественоопасния характер на деянието, предвиждали са  настъпването на общественоопасните последици и са искали тяхното настъпване.	
Предмет на престъплението кражба може да бъде само чужда движима вещ, която се намира във фактическата власт на всеки друг , но не и на дееца, като субектът може да бъде всяко лице, а деянието е възможно само при наличието на пряк умисъл. За да е налице състав на престъпление от този вид трябва да е извършено отнемане на вещ от чуждо владение. Това отнемане може да се осъществи само чрез действие и се изразява в това, деецът да прекрати фактическата власт върху предмета на престъпно посегателство, която до този момент се упражнява от друго лице и да установи своя фактическа власт върху него. В конкретния случай съдът е съгласен с доводите на повереника на частния обвинител, че от събраните по делото доказателства се съдържат данни за наличието на квалифициращи обстоятелства по смисълае на чл.195, ал.1, т.2 – откраднатата вещ не е под постоянен надзор; по чл.195, ал.1, т.3 от НК – извършена чрез предодоляване на преграда, направена за защита на имот – повреждане на входната вратана първия етаж на жилището на Б. Д.; по чл.195, ал.1, т.5 – извършена от две или повече лица, предварително сговороли се за нейното осъществяване, когато не представлява маловажен случай – безспорно се установява, че е било налице предварително уговаряне между Д., М. и С. за извършване на кражбата, разпрределяне нар олите на всеки от участниците, наличието на един неуспешен опит и последващото реализиране на кражбата, постоянната връзка между лицата, предварителната подготовка и план… Безспорно и есвон това, че с оглед начина на извършване на деянието и стойността на отнетото, същото не може да се квалифицира като маловажен случай. 
Съгласно разпоредбите на НПК прокуратурата е тази, която повдига обвинение и го поддържа, като съдът не може да промяне обвинението за извършеното престъпление към по-тежко, а има възможност въз основа на установените факти единствено да приложи закон за същото по тежест или по-леко наказуемо деяние, поради което и съдът следва да се съобрази с обвинението на РП Сандански и въз основа на фактите да приложи закона, като в случая при липсата на по-тежко квалифицирано обвинение следла да признае подсъдимите завиновни по повдигнатото такова и да отчете данните за квалифициращите обстоятелства като отегчаващи вината обстоятелства.   
Причините и условията за извършване на деянието са желанието на М. и Д. да се облагодеталстват неправомерно по лесен, макар и престъпен начин. Липсват основание да се приеме, че са действали под някаква принуда или при крайна необходимост – и двамата са били водени от желанието за лесно и неправомерно обогатяване.  Това е и естествено продължение на начина на живот на подсъдимите и отражение на моралните им ценности и респект от закона и правата на останалите граждани, имайки предвид съдебното им минало.

ПО НАКАЗАНИЯТА

За обикновена кражба по чл. 194, ал. 1 от НК законът предвижда наказание от до осем години лишаване от свобода.
 При определяне на наказанието на подсъдимия Д., съдът приложи разпоредбата на чл. 58а, л.1 от НК  предвид разпоредбата на чл. 373, ал. 2 от НПК. При индивидуализация на наказанието съдът взе предвид обстоятелството, че този подсъдим е осъждан, родственик е на пострадалото лице – племенник, че е проявил активност и съдействие, дал е първоначалната идея. Съдът съобрази освен това размера на отнетата сума, както и предходните осъждания на Д.. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчета изразеното съжаление и оказаното съдействие още в хода на досъдебното производство, съдействието и връщането на част от отнетата сума. С оглед тези обстоятелства, съдът намира, че за извършеното престъпление на подсъдимия Д. следва да се определи наказание при превес на отегчаващите над смекчаващите вината обстоятелства в размер на 4 години и 6 месеца, като след редукцията по чл.58а му  наложи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години. Предвид предходните осъждания на Д., съдът постанови същият да изтърпи наказанието при строг първоначален режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.  
При определяне на наказанието на подсъдимия М. съдът приложи разпоредбата на чл. 58а, ал.1 от НК без да изследва въпроса дали са налице многобройни смегчаващи вината обстоятелства или едно изключително такова, предвид разпоредбата на чл. 373, ал. 2 от НПК. При индивидуализация на наказанието съдът взе предвид обстоятелството, че вредите от деянието  не са репарирани чрез връщане на отнетите вещи. Съдът съобрази също така активната позиция и дейност на М. по извършване на престъплението, който се явява и основен изпълнител на деянието. Предвид многобройните предходни осъждания на М. за престъпления против собствеността и обстоятелството, че наложените и изтърпени наказания на са изиграли целения превъзпитаващ и възпиращ ефект, съдът прецени, че наказанието по отношение на М. следва да се определи при превес на отегчаващите над смекчаващите вината обстоятелства.  С оглед изложеното, съдът намери, че за извършеното престъпление на подс. М. следва да се определи  наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 години и 6 месеца, като  наложи наказание от 3 /три години/ след редукцията с една трета по реда на чл.58а от НК, което М. да изтърпи при строг режим в затвор или затворническо общежитие о тзакрит тип, с оглед наложените предходни наказания лишаване от свобода. 
След определяне на наказанието по настоящата присъда, съдът приспадна на основане чл.59, ал.1 и ал.2 от НК времето през което М. е бил задържан с марка зе неотклонение задържане под стража, с прокурорско постановление и със заповед за задържане по ЗМВР. 

 ПО ГРАЖДАНСКИТЕ ИСКОВЕ

При този изход на делото, след като се установи, че престъплението е извършено от подсъдимите и съдът на основание чл.45 от ЗЗД осъди подсъдимите  Д. и М.  да заплатят солидарно на гражданския ищец Б. Д., обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 14 460,00 /четиринадесет хилади четиристотин и шестдесет лева/ явяващи се пълния размер на претендирания в хода на съдебните прения  граждански иск, след намаляването на първоначалната приета за разглеждане претенция от 15 000 лева, вследствие установеното възстановяване на гражданския ищец на сумата от 540 лева. Съдът осъди двамата подсъдими Д. и М. да заплатят сумата от 578,40 /петстотин седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ по сметка на РС Сандански, представляващи държавна такса върху размера на уважения граждански иск. Съдът уважи гражданският иск в пълния претендиран в хода на съдебните прения размер, след като установи от събраните по делото гласни и писмени доказателства, че настъпилите имуществени вреди са в пряка причинно-следствена връзка с осъщественото престъпно деяние от подсъдимите. Съдът на намира за нужно да обсъжда доводите на защитника на подсъдимия Д. досежно недоказаеността както на размера на причинените на гражданският ищец вреди и недоказването на собствеността върху същите, с оглед направеното от подсъдимите признание на обстоятелствата в ОА, съгласно които предмет на престъплението са били пари именно в посочения размер, собственост на Б. Д. и вземайки предвид, че това признане се подкрепя от събраните на ДП доказателства, като присъдата на съда относно всички обстоятелства изложени в обвинителния акт е задължителна по отношение и на гражданскоправните претенции. Съдът възложи на подсъдимите Д. и М. да заплатят на гражданският ищец Б. Д. и сумата от 600 лева, представляваща възнаграждение за упълнмощения от него повереник в хода на съдебното производство.
Веществените доказателства по делото  - моб. тел. м.”Нокия”, imei XXXXXXXXXX, съхраняван в сградата на РУ- XXXXXXXXXX съдът постанови да се върне на неговия собственик или на упълномощено от него лице след влизане на присъдата в сила.


ПО РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО:


Предвид факта, че настоящият съдебен състав призна подсъдимите М. и Д.  за виновни, им възложи  да заплатят на гражданският ищец Б. Д. и сумата от 600 лева, представляваща възнаграждение за упълномощения от него повереник в хода на съдебното производство.
 По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови присъдата си. 
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