


                                           П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 1307
                                          гр. Сандански, 20.06.2016 г.
 
                                           В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесети юни, две хиляди и шестнадесета година, наказателно отделение, трети състав:

              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Борислава Влахова
                                                                                                      2. Георги Неделков                                                                      
  и при участието на секретаря Галина Герганова и прокурора Иван Калоянов, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 267  по описа на съда за 2016 г.  

Въз основа на закона и доказателствата по делото,

                                                             ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА подсъдимия  Р. Д. М. – роден на 28.06.1982 г. в гр. XXXXXXXXX, с постоянен село XXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXXX и с  настоящ адрес гр. XXXXXXXXXXX, ж.к.“XXXXXXXXXXX“, бл.XX, вх.“XX“, ет.XX, ап.XX, българин, български гражданин, със средно образование, неженен,  работи кат заварчик в „XXXXXXXXXX“ ЕООД XXXXXXXXXX, неосъждан,  ЕГН XXXXXXXXXXX  ЗА ВИНОВЕН в това, че:

В периода от неустановен ден в средата на м. февруари 2015 г. до 04.03.2015 г. в гр. XXXXXXXXXXXXXX при условията на продължавано престъпление е извършил следното:
- на неустановен ден в средата на м. февруари 2015 г. от производствена база на „XXXXXXXXXX”ООД, находяща се в XXXXXXXXXXXXX на гр. XXXXXXXXXXXX, в съучастие като извършител с К. К. Д. от гр. XXXXXXXXXXXXX, чрез използване на моторно превозно средство лек автомобил м.”Опел Корса”, червен на цвят, е отнел чужди движими вещи- електродвигател 7,5 kw, м.”SELMA” сер.№687953 на стойност 350 лева, от владението на Е. К. П., управител на „XXXXXXXXXXX”ООД, гр. XXXXXXXXXXXXXX, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

-на неустановен ден в периода от края на м. февруари 2015 г. до 04.03.2015 г. от производствена база на „XXXXXXXXXXX”ООД, находяща се в XXXXXXXXXXX на гр. XXXXXXXXXXX в съучастие като извършител с К. К. Д. от гр. XXXXXXXXXXXX, чрез използване на моторно превозно средство лек автомобил м.”Опел Корса”, червен на цвят, е отнел чужди движими вещи- 84 линейни метра кабел тип СВТ 4х4 кв.мм, бял на цвят, и 35 линейни метра кабел тип СВТ 5х6 кв.мм. черен на цвят- вещи на обща стойност 530, 81 лева, от владението на Е. К. П., управител на „XXXXXXXXXXX”ООД, гр. XXXXXXXXXXXXXX, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 НК,  поради което и на основание чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА по повдигнатото му обвинение ,  като на основание чл.195, ал.1, т.4, пр.1, вр. с  чл.194, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1,вр. с чл.20, ал.2 от НК, вр.  чл. 373, ал.  2, вр. с чл.372, ал.4 НПК, вр. с чл.55,ал.1, т.1 от  НК  му налага наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 3 /три/ месеца.
   На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на присъдата в сила.


  
ПРИЗНАВА подсъдимия  К. К. Д. – роден на 12.06.1972 г. в гр. XXXXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXXXXX”№XX, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН XXXXXXXXXXXXX ЗА ВИНОВЕН  в това, че :

В периода от неустановен ден в средата на м. февруари 2015 г. до 04.03.2015 г. в гр. XXXXXXXXXXXXXX при условията на продължавано престъпление е извършил следните две деяния:
- на неустановен ден в средата на м. февруари 2015 г. от производствена база на „XXXXXXXXXXX”ООД, находяща се в XXXXXXXXXXXXX на гр. XXXXXXXXXXXX в съучастие като извършител с Р. Д. М. от с. XXXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, чрез използване на моторно превозно средство лек автомобил м.”Опел Корса”, червен на цвят, е отнел чужди движими вещи- електродвигател 7,5 kw, м.”SELMA” сер.№XXXXXXXXXXXX на стойност 350 лева, от владението на Е. К. П., управител на „XXXXXXXXXXXX”ООД, гр. XXXXXXXXXXXXXX, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
- на неустановен ден в периода от края на м. февруари 2015 г. до 04.03.2015 г. от производствена база на „XXXXXXXXXXXXXX”ООД, находяща се в XXXXXXXXXXXXX на гр. XXXXXXXXXXXXXX в съучастие като извършител с Р. Д. М. от с. XXXXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXXXXXX, чрез използване на моторно превозно средство лек автомобил м.”Опел Корса”, червен на цвят, е отнел чужди движими вещи- 84 линейни метра кабел тип СВТ 4х4 кв.мм, бял на цвят, и 35 линейни метра кабел тип СВТ 5х6 кв.мм. черен на цвят- вещи на обща стойност 530, 81 лева, от владението на Е. К. П., управител на „XXXXXXXXXXXX”ООД, гр. XXXXXXXXXXXXXXX, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 НК,  поради което и на основание чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА по повдигнатото му обвинение ,  като на основание чл.195, ал.1, т.4, пр.1, вр. с  чл.194, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1,вр. с чл.20, ал.2 от НК, вр.  чл. 373, ал.  2, вр. с чл.372, ал.4 НПК, вр. с чл.55,ал.1, т.1 от  НК  му налага наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 3 /три/ месеца.
   На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на присъдата в сила.

  Веществените доказателства по делото - 1бр. черен найлонов чувал с намотани обвивки от бял и черен кабел, нарязани на различни като дължина парчета, съхранявани в сградата на РУП- XXXXXXXXXXXXXXX да се върнат на техния собственик или на упълномощено от него лице след влизане на присъдата в сила.
  
 На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите Р. Д. М. и К. К. Д.  да заплатят по сметка на ОД на МВР XXXXXXXXXXXXXXXX направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на   58,00  /петдесет и осем лв. 00 ст./ лева,  по сметка на РС Сандански сторените в хода на съдебното производство разноски в размер на 20.00 /двадесет лв. 00 ст./както и 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист. 

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

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                                                           2.















