

                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 931

                                              гр. Сандански, 10.04.2019 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на десети яприл, през  две хиляди и деветнадесета година, наказателно отделение, трети състав:

	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                                                     
             и при участието на секретаря Галина Герганова и прокурора Николай Захманов, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 342  по описа на съда за 2018 г. 
 
Въз основа на Закона и доказателствата, 

                                                               П Р И С Ъ Д И:


ПРИЗНАВА С. В. Г. -  родена на 26.10.1982 г. в гр. XXXXXXXXX, с постоянен адрес в гр. XXXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXXX” № XX, ет. XX, ап. XX,  българка, българска гражданка, със средно специално образование, разведена, неосъждана, безработна, с ЕГН XXXXXXXXXXX ЗА ВИНОВНА в това, че:
-  в град XXXXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXXX,  периода от месец август 2016 г. до месец май 2018 г. включително, след като  е бил осъдена с Определение  от 12.07.2016 г., постановено по гр. дело №88/2016 г. по описа на Сандански районен съд, влязло в сила на 20.07.2016 г., да издържа свой низходящ –  детето си Л. Ф. М., родена на 31.12.2003г. съзнателно не изпълнила задължението си за издръжка в размер на две и повече месечни вноски - 22 (двадесет и две)  месечни вноски по 120 лева всяка, равняващи се общо на стойност 2640 (две хиляди шестстотин и четиридесет) лева  – престъпление по чл. 183,  ал.1 от НК,  поради което и на основание   чл.183, ал.1 от НК, във вр. с чл.54 от НК, вр. чл. 42а, ал. 2, т.1 ,  т. 2 и т.6, ал. 3, т. 1 и т.3 и ал.4, вр. ал.1 от НК и налага наказание „ПРОБАЦИЯ” включващо следните пробационни мерки:
- „задължителна регистрация по настоящ адрес” – град XXXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXXX“ №XX, ет.XX, ап.XX за срок от 2 /две/  години, изразяваща се в явяване и подписване пред пробацинонен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;
- „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 2 /две/ година.
-„безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 часа годишно за срок от две години.

-  в град XXXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXXXX,  периода от месец август 2016 г. до месец май 2018 г. включително, след като  е бил осъдена с Определение  от 12.07.2016 г., постановено по гр. дело №88/2016 г. по описа на Сандански районен съд, влязло в сила на 20.07.2016 г., да издържа свой низходящ –  детето си Н. Ф. М., родена на 02.11.2008г. съзнателно не изпълнила задължението си за издръжка в размер на две и повече месечни вноски - 22 (двадесет и две)  месечни вноски по 110 лева всяка, равняващи се общо на стойност 2420 (две хиляди четиристотин и двадесет) лева  – престъпление по чл. 183,  ал.1 от НК,  поради което и на основание   чл.183, ал.1 от НК, във вр. с чл.54 от НК, вр. чл. 42а, ал. 2, т.1 ,  т. 2 и т.6, ал. 3, т. 1 и т.3 и ал.4, вр. ал.1 от НК и налага наказание „ПРОБАЦИЯ” включващо следните пробационни мерки:
- „задължителна регистрация по настоящ адрес” – град XXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXXX“ №XX, ет.XX, ап.XX за срок от 2 /две/  години, изразяваща се в явяване и подписване пред пробацинонен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;
- „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 2 /две/ година.
-„безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 часа годишно за срок от две години.
 
На основание чл. 23, ал. 1 от НК НАЛАГА на  С. В. Г., с установена по делото самоличност  най-тежкото наказание измежду така наложените му по-горе наказания, а именно -  наказание „ПРОБАЦИЯ” включващо следните пробационни мерки:
- „задължителна регистрация по настоящ адрес” – град XXXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXXX“ №XX, ет.XX, ап.XX за срок от 2 /две/  години, изразяваща се в явяване и подписване пред пробацинонен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;
- „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 2 /две/ година.
-„безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 часа годишно за срок от две години.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С. В. Г. с установена по делото самоличност да заплати по сметка на РС Сандански сторените по делото разноски в размер на 200.00 /двеста/ лева . 

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Благоевград в петнадесетдневен срок от днес.
 
 
                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:
 
                                               





