                                        РЕШЕНИЕ№3633
                                            гр. Сандански, 06.11.2017г.
                                     В   ИМЕТО   НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД Сандански, в публично съдебно заседание на шести ноември, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ФИЛЧЕВ

при секретаря Валентина Томова и прокурора Ангел Атанасов, като разгледа докладваното от съдия Филчев НАХ дело №759 по описа на съда за 2017 година 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

                                                                РЕШИ:

ПРИЗНАВА обвиняемия  Е. Н. М., роден на 16.02.1976г. в гр.XXXXXXXXX, българин, български гражданин, разведен, със средно образование, управител на фирма „ ЕТ“ XXXXXXXXXX“с постоянен и настоящ адрес: гр.XXXXXXXXXX, общ.XXXXXXXXXX, ул.„XXXXXXXXXX"№XX с ЕГН XXXXXXXXXXX неосъждан за ВИНОВЕН  в това,  че на неустановена дата в периода от 19.09.2016г. до 03.10.2016г в гр.XXXXXXXXXX, бул."XXXXXXXXXX"№XX в сградата на Община XXXXXXXXXXX пред служител на Община XXXXXXXXX- Г. Х. Т., съзнателно се е ползвал от неистински официален документ – заверено копие на Удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл.87, ал.6 от ДОПК с изх. №010201200058917/ 30.09.2016г. издадено на името на ЕТ „XXXXXXXXXXXXX", представлявано от Е. Н. М., на който е придаден вид, че е издаден от орган на приходите, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност - - престъпление по чл.316 пр.1, вр.чл.308, ал.1 от НК,  поради което и на основание  чл. 316,  пр.1 от НК, вр. с чл.308, ал.1  от НК,  вр. чл. 78а от НК, вр. чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като МУ НАЛАГА административно наказание „Глоба” в размер на 1 000.00 /  хиляда / лева. 

На основание чл.112, ал.4 от НПК доказателствата по делото – писмени документи, изпратени от Община XXXXXXXXXX – представляващи преписка по заявление на М. за издаване на разрешение – да се върнат на Община XXXXXXXXXXX, след влизане на решението в сила. 
           
Решението подлежи на жалба и протест в 15 дневен срок от днес пред БлОС по реда на глава 21 от НПК.

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

