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                                                 П  Р  И  С  Ъ  Д  А  №902201

                                              гр. Сандански, 04.11.2020 г.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на четвърти ноември, през две хиляди и двадесета година, наказателно отделение, трети състав:
	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Людмила Везенкова
                                                                                 2. Стойка  Чапразова-Стойкова
                                                                                                                   
             и при участието на секретаря Венета Петрова и прокурора Мария Стефанова, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 432  по описа на съда за 2019 г.

Въз основа на Закона и доказателствата по делото

                                                             ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА  подсъдимата П. Н. М. – роден на 08.04.1976 г. в гр. XXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX, българин, български гражданин, с висше образование, женен,  неосъждан, работи като управител на фирма „XXXXXXXX” ЕООД със седалище в гр. XXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX, с ЕГН XXXXXXXXXXX,  ЗА НЕВИНОВЕН  в това, че на 09.08.2016г. около 16,00 часа в местността „XXXXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, в качеството си на лице по чл. 142, ал. 2, т. 6 от НК, назначен на длъжност „Специалист по ловно стопанство“ в „XXXXXXXXXX“ООД, гр. XXXXXXXXXX, занимаващ се охранителна дейност, се заканил на Н. А. Д. с убийство - след като произвел изстрел с пистолет, ударил го е с пистолета и го заплашил с думите: „Ще те убия, ще те разстрелям, ти какво търсиш в моето место” и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му у Д. - престъпление по чл. 144, ал. 3 вр. ал. 1 във вр. с чл.142, ал.1, т.6 от НК,   поради което и на основание чл. 304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.  

ПРИЗНАВА П. Н. М. – роден на 08.04.1976 г. в гр. XXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX, българин, български гражданин, с висше образование, женен,  неосъждан, работи като управител на фирма „XXXXXXXX” ЕООД със седалище в гр. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX, с ЕГН XXXXXXXXXXX, ЗА НЕВИНОВЕН  в това, че  на 09.08.2016г. около 16,00 часа в местността „XXXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, в качеството му на длъжностно лице „Специалист по ловно стопанство“ в „XXXXXXXXX“ООД, гр. XXXXXXXXX при изпълнение на службата, чрез нанасяне на удари в областта на лицето и ритници по тялото и главата е причинил на Н. А. Д. разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 - лека телесна повреда, изразяваща се в хематом /подкожно кръвонасядане/ с екскориация /охлузване/ в областта на носа, раз късна рана по вътрешната повърхност на горната устна в ляво, разкъсно - контузна рана по вътрешната страна на дясната ушна мида, папилаторна болка в лявата гръдна половина, поради което и на основание чл. 304 от НПК  ГО  ОПРАВДАВА по повдигнатото  обвинение за извършено престъпление по чл. 131, ал. 1, т.2, вр. чл. 130, ал. 1 от НК.

ПРИЗНАВА П. Н. М. – роден на 08.04.1976 г. в гр. XXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX, българин, български гражданин, с висше образование, женен,  неосъждан, работи като управител на фирма „XXXXXXXXX” ЕООД със седалище в гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX, с ЕГН XXXXXXXXXX, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че  на 09.08.2016г. около 16,00 часа в местността „XXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, в съучастие с И. К. И. - извършител и в качеството си на лице по чл. 142, ал. 2, т .6 от НК, назначен на длъжност „Специалист по ловно стопанство“ в „XXXXXXXXX“ООД, гр. XXXXXXXXXX, занимаващ се охранителна дейност, принудил Н. А. Д. да извърши нещо противно на волята му - да се качи през страничната дясна врата и да седне на задна седалка в джип „Мерцедес“, цвят сив металик с ДК № XXXXXXXXXX, като употребил за това сила /наблъскал го през страничната дясна врата/ и отправил заплаха с думите „Ако не намерим другите ще те заколя“- поради което и на основание чл. 304 от НПК   ГО     ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление  по чл. 143, ал. 2 вр. ал. 1 вр.чл. 142, ал. 2, т. 6 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

ПРИЗНАВА П. Н. М. – роден на 08.04.1976 г. в гр. XXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX, българин, български гражданин, с висше образование, женен,  неосъждан, работи като управител на фирма „XXXXXXXXX” ЕООД със седалище в гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX, с ЕГН XXXXXXXXXX, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че  на 09.08.2016г. около 16,00 часа в местността „XXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXX, в съучастие с И. К. И. - извършител и в качеството си на лице по чл. 142, ал. 2, т .6 от НК, назначен на длъжност „Специалист по ловно стопанство“ в „XXXXXXXXXX“ООД, гр. XXXXXXXXX, занимаващ се охранителна дейност, противозаконно е лишил Н. А. Д. от свобода - държал го на задна седалка в джип „Мерцедес“, цвят сив металик с ДК № XXXXXXXXXX - поради което и на основание чл. 304 от НПК   ГО     ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление  по чл.142а, ал.2, вр. с ал.1 вр с чл. 142, ал. 2, т. 6 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

ПРИЗНАВА П. Н. М. – роден на 08.04.1976 г. в гр. XXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX, българин, български гражданин, с висше образование, женен,  неосъждан, работи като управител на фирма „XXXXXXXXXX” ЕООД със седалище в гр. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX, с ЕГН XXXXXXXXXXX, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че  на 09.08.2016г. около 16,30 часа в местността „XXXXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, в качеството си на лице по чл. 142, ал. 2, т. 6 от НК, назначен на длъжност „Специалист по ловно стопанство“ в „XXXXXXXXXX“ООД, гр. XXXXXXXXXX, занимаващ се охранителна дейност, се заканил на К. С. Н. с убийство - след като извадил нож и показал пистолет, го заплашил с думите „Ще те очистя, ще ти отрежа ушите” и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му у К. С. Н. -  поради което и на основание чл. 304 от НПК   ГО     ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление   по чл.144, ал.З вр. ал.1 вр.чл. 142, ал. 2, т. 6 от НК.

ПРИЗНАВА П. Н. М. – роден на 08.04.1976 г. в гр. XXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX, българин, български гражданин, с висше образование, женен,  неосъждан, работи като управител на фирма „XXXXXXXXXX” ЕООД със седалище в гр. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX, с ЕГН XXXXXXXXXX, ЗА НЕВИНОВЕН в това,  че на 09.08.2016г. около 16,30 часа в местността „XXXXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, в качеството му на длъжностно лице „Специалист по ловно стопанство“ в „XXXXXXXXXX“ООД, гр. XXXXXXXXXXX, занимаващ се охранителна дейност при изпълнение на службата, в съучастие с И. К. И. - извършител, чрез нанасяне на порезни рани с нож удари в областта на корема и дясната китка, удари с ритници в областта на тялото и удари с тояга по главата, е причинил на К. С. Н. разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 - лека телесна повреда, изразяваща се в охлузни рани по лявата подбедрица, порезна рана на коремната стена, подкожен хематом /кръвонасядане/ в тилната област на главата - поради което и на основание чл. 304 от НПК   ГО     ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 131, ал. 1, т.2 вр. чл. 130, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

ПРИЗНАВА П. Н. М. – роден на 08.04.1976 г. в гр. XXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX, българин, български гражданин, с висше образование, женен,  неосъждан, работи като управител на фирма „XXXXXXXXX” ЕООД със седалище в гр. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX, с ЕГН XXXXXXXXXXX, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 09.08.2016г., в местността „XXXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, в съучастие с И. К. И., като извършител, противозаконно е повредил чужди движими вещи - мобилен телефон марка и модел „Nokia XL Dual SIM“ c черен цвят собственост на К. С. Н. и мобилен телефон марка и модел „Nokia Lumia 820“ собственост на К. С. Н., като чрез последователно нанасяне на удари с ръце са счупили дисплеите на горепосочените мобилни телефони и с това са причинили щети на К. Н. в размер на 65,00 лева представляваща равностойността на счупения дисплей на телефона собственост на същия и щети в размер на 162,00 лева на К. Н., представляваща равностойността на счупения дисплей на телефон собственост на същия, като общата стойност на причинените от деянието вреди възлиза на сумата от 227,00 /двеста двадесет и седем/ лева -  поради което и на основание чл. 304 от НПК   ГО     ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл.216 ал.1 пр.2 от НК, във вр. с чл.20 ал.2 от НК.

ПРИЗНАВА И. К. И. – роден на 24.09.1975 г. в гр. XXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес с. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX,  българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, работи като шофьор във фирма „XXXXXXXXX” ЕООД – гр. XXXXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXXX  ЗА НЕВИНОВЕН в това, че  на 09.08.2016г. около 16,00 часа в местността „XXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, в съучастие с П. Н. М. - извършител, принудил Н. А. Д. да извърши нещо противно на волята му - да се качи през страничната дясна врата и да седне на задна седалка в джип „Мерцедес“, цвят сив металик с ДК № XXXXXXXXXX, като употребил за това сила /наблъскал го през страничната дясна врата/ - поради което и на основание чл. 304 от НПК   ГО     ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 143, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

ПРИЗНАВА И. К. И. – роден на 24.09.1975 г. в гр. XXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес с. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX,  българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, работи като шофьор във фирма „XXXXXXXXX” ЕООД – гр. XXXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXX  ЗА НЕВИНОВЕН в това, че  на 09.08.2016г. около 16,00 часа в местността „XXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, в съучастие с П. Н. М. - извършител, противозаконно е лишил Н. А. Д. от свобода- държал го на задна седалка в джип „Мерцедес“, цвят сив металик с ДК № XXXXXXXXXX -  поради което и на основание чл. 304 от НПК   ГО     ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл.142а, ал.1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

ПРИЗНАВА И. К. И. – роден на 24.09.1975 г. в гр. XXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес с. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX,  българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, работи като шофьор във фирма „XXXXXXXXX” ЕООД – гр. XXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXX  ЗА НЕВИНОВЕН в това, че  на 09.08.2016г., в местността „XXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXX, в съучастие с П. Н. М., като извършител, противозаконно е повредил чужди движими вещи - мобилен телефон марка и модел „Nokia XL Dual SIM“ c черен цвят собственост на К. С. Н. и мобилен телефон марка и модел „Nokia Lumia 820“ собственост на К. С. Н., като чрез последователно нанасяне на удари с ръце са счупили дисплеите на горепосочените мобилни телефони и с това са причинили щети на К. Н. в размер на 65,00 лева представляваща равностойността на счупения дисплей на телефона собственост на същия и щети в размер на 162,00 лева на К. Н., представляваща равностойността на счупения дисплей на телефона собственост на същия, като общата стойност на причинените от деянието вреди възлиза на сумата от 227,00 /двеста двадесет и седем/ лева -  поради което и на основание чл. 304 от НПК   ГО     ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл.216 ал.1 пр.2 от НК, във вр. с чл.20 ал.2 от НК.

Вещественото доказателство по делото – един брой SD карта 16 GB  марка Toshiba да бъде върнато на собственика – П. Н. М..

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

                                                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1……………..

                                                                                                                     2……………..






М О Т И В И
Към присъдата по НОХД № 432/2019 г. по описа на РС Сандански.
Производството е образувано по внесен от РП Сандански обвинителен акт в РС Сандански, с който са повдигнати обвинениа срещу П. Н. М. и срещу И. К. И. – двамата от град XXXXXXXXXX, както следва:  
Срещу П. Н. М.,  за това че: 
	На 09.08.2016г. около 16,00 часа в местността „XXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, в качеството си на лице по чл. 142, ал. 2, т. 6 от НК, назначен на длъжност „Специалист по ловно стопанство“ в „XXXXXXXXX“ООД, гр. XXXXXXXXXX, занимаващ се охранителна дейност, се заканил на Н. А. Д. с убийство - след като произвел изстрел с пистолет, ударил го е с пистолета и го заплашил с думите: „Ще те убия, ще те разстрелям, ти какво търсиш в моето место” и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му у Д. - престъпление по чл. 144, ал. 3 вр. ал. 1 във вр. с чл.142, ал.1, т.6 от НК.
	На 09.08.2016г. около 16,00 часа в местността „XXXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, в качеството му на длъжностно лице „Специалист по ловно стопанство“ в „XXXXXXXXXX“ООД, гр. XXXXXXXXXXXX при изпълнение на службата, чрез нанасяне на удари в областта на лицето и ритници по тялото и главата е причинил на Н.А. Д. разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129- лека телесна повреда, изразяваща се в Хематом /подкожно кръвонасядане/ с екскориация /охлузване/ в областта на носа, раз късна рана по вътрешната повърхност на горната устна в ляво, разкъсно - контузна рана по вътрешната страна на дясната ушна мида, папилаторна болка в лявата гръдна половина - престъпление по чл. 131, ал. 1, т.2, вр. чл. 130, ал. 1 от НК.

На 09.08.2016г. около 16,00 часа в местността „XXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, в съучастие с И. К. И. - извършител и в качеството си на лице по чл. 142, ал. 2, т .6 от НК, назначен на длъжност „Специалист по ловно стопанство“ в „XXXXXXXXX“ООД, гр. XXXXXXXXX, занимаващ се охранителна дейност, принудил Н. А. Д. да извърши нещо противно на волята му - да се качи през страничната дясна врата и да седне на задна седалка в джип „Мерцедес“, цвят сив металик с ДК № XXXXXXXX, като употребил за това сила /наблъскал го през страничната дясна врата/ и отправил заплаха с думите „Ако не намерим другите ще те заколя“- престъпление по чл. 143, ал. 2 вр. ал. 1 вр.чл. 142, ал. 2, т. 6 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК
	На 09.08.2016г. около 16,00 часа в местността „XXXXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, в съучастие с И. К. И. - извършител и в качеството си на лице по чл. 142, ал. 2, т .6 от НК, назначен на длъжност „Специалист по ловно стопанство“ в „XXXXXXXXX“ООД, гр. XXXXXXXX, занимаващ се охранителна дейност, противозаконно е лишил Н. А. Д. от свобода - държал го на задна седалка в джип „Мерцедес“, цвят сив металик с ДК № XXXXXXXXXX - престъпление по чл.142а, ал.2, вр. с ал.1 вр с чл. 142, ал. 2, т. 6 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК
	На 09.08.2016г. около 16,30 часа в местността „XXXXXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, в качеството си на лице по чл. 142, ал. 2, т. 6 от НК, назначен на длъжност „Специалист по ловно стопанство“ в „XXXXXXXXX“ООД, гр. XXXXXXXXXX, занимаващ се охранителна дейност, се заканил на К. С. Н. с убийство - след като извадил нож и показал пистолет, го заплашил с думите „Ще те очистя, ще ти отрежа ушите” и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му у К. С. Н. - престъпление по чл.144, ал.З вр. ал.1 вр.чл. 142, ал. 2, т. 6 от НК.
	На 09.08.2016г. около 16,30 часа в местността „XXXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, в качеството му на длъжностно лице „Специалист по ловно стопанство“ в „XXXXXXXXXX“ООД, гр. XXXXXXXX, занимаващ се охранителна дейност при изпълнение на службата, в съучастие с И. К. И. - извършител, чрез нанасяне на порезни рани с нож удари в областта на корема и дясната китка, удари с ритници в областта на тялото и удари с тояга по главата, е причинил на К. С. Н. разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 - лека телесна повреда, изразяваща се в охлузни рани по лявата подбедрица, порезна рана на коремната стена, подкожен хематом /кръвонасядане/ в тилната област на главата - престъпление по чл. 131, ал. 1, т.2 вр. чл. 130, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.
	На 09.08.2016г., в местността „XXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, в съучастие с И. К. И., като извършител, противозаконно е повредил чужди движими вещи - мобилен телефон марка и модел „Nokia XL Dual SIM“ c черен цвят собственост на К. С. Н. и мобилен телефон марка и модел „Nokia Lumia 820“ собственост на К. С. Н., като чрез последователно нанасяне на удари с ръце са счупили дисплеите на горепосочените мобилни телефони и с това са причинили щети на К. Н. в размер на 65,00 лева представляваща равностойността на счупения дисплей на телефона собственост на същия и щети в размер на 162,00 лева на К. Н., представляваща равностойността на счупения дисплей на телефона, собственост на същия, като общата стойност на причинените от деянието вреди възлиза на сумата от 227,00 /двеста двадесет и седем/ лева - престъпление по чл.216 ал.1 пр.2 от НК, във вр. с чл.20 ал.2 от НК.

Срещу И. К. И., за това, че:
	На 09.08.2016г. около 16,00 часа в местността „XXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, в съучастие с П. Н. М. - извършител, принудил Н. А. Д. да извърши нещо противно на волята му - да се качи през страничната дясна врата и да седне на задна седалка в джип „Мерцедес“, цвят сив металик с ДК № XXXXXXXXXX, като употребил за това сила /наблъскал го през страничната дясна врата/ - престъпление по чл. 143, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК
	На 09.08.2016г. около 16,00 часа в местността „XXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, в съучастие с П. Н. М. - извършител, противозаконно е лишил Н. А. Д. от свобода- противозаконно е лишил Н. А. Д. от свобода - държал го на задна седалка в джип „Мерцедес“, цвят сив металик с ДК № XXXXXXXXX - престъпление по чл.142а, ал.1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК
	На 09.08.2016г., в местността „XXXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, в съучастие с И. К. И., като извършител, противозаконно е повредил чужди движими вещи - мобилен телефон марка и модел „Nokia XL Dual SIM“ c черен цвят собственост на К. С. Н. и мобилен телефон марка и модел „Nokia Lumia 820“ собственост на К. С. Н., като чрез последователно нанасяне на удари с ръце са счупили дисплеите на горепосочените мобилни телефони и с това са причинили щети на К. Н. в размер на 65,00 лева представляваща равностойността на счупения дисплей на телефона собственост на същия и щети в размер на 162,00 лева на К. Н., представляваща равностойността на счупения дисплей на телефона собственост на същия, като общата стойност на причинените от деянието вреди възлиза на сумата от 227,00 /двеста двадесет и седем/ лева - престъпление по чл.216 ал.1 пр.2 от НК, във вр. с чл.20 ал.2 от НК

Пострадалите от престъпленията, за които М. и И. са предадени на съд лица не предявяват граждански искове и не правят искане за конституиране като граждански ищци. В хода на разпоредителното заседание същите, представлявани от повереник вземат становище по предвидените въпроси, като не претендират допуснати съществени нарушение на процесуалните правила.
Предвид липсата на основания за провеждане на производството по някоя от предвидените в НПК диференцирани процедури, същото протече по  общите правила. 
Представителят на държавното обвинение  поддържа повдигнатите  обвинения. Участва в съдебното производство, прави доказателствени искания. В хода на съдебното прения пледира за осъдителна присъда по отношение и на двамата подсъдими, като счита, че престъпленията са доказани, както е доказано и извършителството, от страната на двамата подсъдими, при предвидения в закона умисъл.   В пледоарията си възпроизвежда изложената в обвинителния акт фактическа обстановка, като счита за доказана. Иска на подсъдимия М. за престъплението по чл. 144, ал. 3 вр. ал. 1 във вр. с чл.142, ал.1, т.6 от НК да бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок от две години, за престъплението по чл. 131, ал. 1, т.2, вр. чл. 130, ал. 1 от НК – наказание лишаване от свобода за срок от една година, за престъплението по  чл. 143, ал. 2 вр. ал. 1 вр.чл. 142, ал. 2, т. 6 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК – наказание лишаване от свобода за  срок от три години, за престъплението по по чл.142а, ал.2, вр. с ал.1 вр с чл. 142, ал. 2, т. 6 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК – наказание лишаване от свобода за срок от две години, за престъплението по чл.144, ал.З вр. ал.1 вр.чл. 142, ал. 2, т. 6 от НК – наказание лишаване от свобода за срок от два години, за престъплението по чл. 131, ал. 1, т.2 вр. чл. 130, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК – наказание лишаване от свобода за срок от една година и за престъплението по чл.216 ал.1 пр.2 от НК, във вр. с чл.20 ал.2 от НК – наказание лишаване от свобода за срок от една година. Иска също така, след определяне на общото най-тежко наказание на основание чл.23 от НК, същото да бъде увеличено на основание чл.24 от НК, като на М. бъде наложено наказание лишаване от свобода за срот от четири години, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.
По отношение на подсъдимия И., представителя на РП Сандански иска, след като същият бъде признат за виновен по повдигнатите обвинение да му бъде наложено   за престъплението по чл. 143, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК наказание лишаване от свобода за срок от три години, за престъплението по чл.142а, ал.1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК – наказание лишаване от свобода за срок от две години и за престъплението по чл.216 ал.1 пр.2 от НК, във вр. с чл.20 ал.2 от НК – наказание лишаване от свобода за срок от една година. 
Подсъдимите се явяват в съдебно заседание с редовно упълномощен защитник. Не се признават за виновни. Дават обяснения, в  които представят алтернативна на изложената в обвинителния акт фактическа обстановка. В хода на съдебните прения защитника на подсъдимите пледира за оправдателни присъди по отношение на двамата подсъдими за всички обвинения. Прави подробен анализ на събраните доказателства , като изтъква  наличието на противоречия основно в гласните доказателства – показанията на свидетелите пострадали от престъпленията, за които са повдигнати обвинения и техните близки. Посочват се противоречия както в показанията на всеки от свидетелите, дадени в хода на досъдебното и съдебното производство,  така и противоречия между показанията на отделните свидетели, противоречия между показанията на свидетелите и събраните писмени доказателства и заключенията на вещите лица, по изготвените в хода на производството експертизи.  Претендира се недоказаност на което и да е от обвиненията, които почиват основно върху показанията на свидетелите К.  Н., К.  Н., С. Н. и Н. Д., именно с оглед тяхното дискредитиране – от една страна, като дадени показания от лица, които са заинтересовани от изхода на производството, от друга страна – предвид констатираните и установени противоречия както с останалите гласни доказателства, така и с останалия доказателствен материал. 
Подсъдимия М. в хода на съдебните прения поддържа становището на защитника си. В последната си дума  иска от съда да бъде оправдан.
Подсъдимият И. в хода на съдебните прения  поддържа становището на защитника си. В последната си дума иска от съда да бъде оправдан. 
Съдът на базата и след анализ на събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна: 
Подсъдимият П. Н. М.  е роден на 08.04.1976 г. в гр. XXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXXX” № XX, българин, български гражданин, с висше образование, женен,  неосъждан, работи като управител на фирма „XXXXXXXXX” ЕООД със седалище в гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX, с ЕГН XXXXXXXXXX. П. М. е съдружник  в „XXXXXXXXXXX“ ООД гр. XXXXXXXXXXXX, като притежава  дружествен дял от 50%. На 30.06.2014г. е сключен трудов договор №727 между   М.  и „XXXXXXXXXX“ ООД, по силата на който подсъдимият е назначен на работа  като специалист  ловно стопанство, считано от 01.07.2014г.  На 30.12.2015г. е подписано допълнително споразумение между М. и „XXXXXXXXXXXX“ ООД към трудов договор  №727/30.06.2014г., като съгласно допълнителното споразумение условията по него влизат в сила от 01.01.2016г. С допълнителното споразумение М. запазва длъжността на която е бил назначен, а именно – специалист ловно стопанство.  Съгласно длъжностната  характеристика за заеманата от М. длъжност същият е задължен, наред с останалото да опазва дивеча и да участва в неговата охрана. Предвид заеманата длъжност на М. била издадена служебна карта №440/19.06.2015г. 
Работодателят на М. – „XXXXXXXXX“ ООД на 26.04.2011г. сключило договор №45 с Държавно Горско Стопанство  /ДГС/   XXXXXXXXXXX, по силата на който договор ДГС XXXXXXXXXXX възлага на „XXXXXXXXXX“ООД да стопанисва и ползва дивеча в дивечовъден участък „XXXXXXXXXXX“, в района на дейност на ДГС XXXXXXXXXXXX. Договорът е сключен за срок от 15 години. Съгласно чл.5.4, т.е от договора за стопанисване,   „XXXXXXXXXXX“ ООД като изпълнител е задължен да опазва дивеча и да участва в неговата охрана.  М. притежава разрешително за носене и съхранение на ловно гладкоцевно и късо нарезно оръжие. Съгласно издадените разрешителни същият притежава и съхранява две ловни пушки, три ловни карабини, с допълнителна цев за едната карабина, ловен полуавтомат и  един револвер.
Подсъдимият И. К. И. – роден на 24.09.1975 г. в гр. XXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес с. XXXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX,  българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, работи като шофьор във фирма „XXXXXXXXXX” ЕООД – гр. XXXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXXX. Към 09.08.2016г. И. бил на работа на длъжност шофьор в „XXXXXXXXXX“ ООД. И. притежава разрешение за ловно гладкоцевно оръжие и късо нарезно оръжие.  Съгласно издадените разрешителни същият притежава и съхранява един брой ловен полуавтомат, един брой  ловна карабина и един брой пистолет.  
Свидетелите К. С. Н. от село XXXXXXXXXX и К. С. Н. от село XXXXXXXXX са братя. Свидетелят С. К. Н. е син на свидетеля К. Н. и племенник на свидетеля К. Н.. Свидетелят Н. А. Д. от село XXXXXXXXXX е приятел на К. и К. Н.. К. Н. има издадено разрешение за носене и съхранение на ловно гладкоцевно оръжие и късо нарезно оръжие за самоотбрана.  Съгласно издадените разрешителни същият притежава и съхранява две ловни пушки, една ловна карабина, ловен полуавтомат и  един брой пистолет. К. Н. има издадено разрешение за носене и съхраняване на ловно гладкоцевно оръжие.  Съгласно издадените разрешителни същият притежава и съхранява един брой  две ловна пушка и един брой полуавтомат. Н. Д. има издадено разрешително за носене и съхранение на ловно гладкоцевно оръжие . Съгласно издаденото  разрешително същият притежава и съхранява един брой ловна пушка. 
За осъществяване на действия по охрана на дивеча и констатиране на нарушения в стопанисваният от „XXXXXXXX“ ООД участък в местността „XXXXXXXXXXX“ били монтирани камери, засичащи движението  в участъка и изпращащи автоматично ММС – фото или видео изображение  на телефона на подсъдимия М.. На 09.08.20
На 09.08.2016г., около  17.00 – 17.30 часа  К. Н., К. Н., С. Н. и Н. Д. се разбрали да отидат в гората за риба. Срещнали се в село XXXXXXXXXX, откъдето с автомобила на К. Н. – „Форд Маверик“ с ДК№ XXXXXXXXXXX потеглили в посока землището на село XXXXXXXXXXX.  Насочили се към местността „XXXXXXXXXX“ макар и да знаели, че този участък се стопанисва от „XXXXXXXXXXX“ ООД. Като стигнали до „XXXXXXXXXX“ от автомобила слязъл Н. Д., който отишъл да лови риба в минаващата наблизо мелнишка река. Малко по-късно  слязъл и К. Н., а К. и С. Н. продължили с автомобила  в посока гроба на Т. А..  Стигайки до мястото К. и С. Н. слезли от автомобила и също започнали да ловят риба в намиращата се в близост река. 
Междувременно от поставените в района охранителни камери в 17.32 часа било изпратено съобщение – ММС – на телефона на подсъдимия М.. Съобщението  съдържало  снимка на преминаващия автомобил на Н.. М. се намирал в град XXXXXXXXXX, заедно с другия подсъдим – И.. Двамата се качили на автомобила на М. -  „Мерцедес  Г“ с ДК№ XXXXXXXXXX и се придвижили към местността „XXXXXXXXXX“.  Близо до района на „XXXXXXXXXX“ двамата забелязали лице в реката, което ловяло риба. Спрели автомобила и се приближили, като установили, че това е свидетеля Н. Д..  Видели, че Д. има въдица и бил наловил няколко риби.  М.  попитал  Д. какво прави в охранявания участък и знае ли, че е забранен риболова.   После попитал къде е автомобила и кой е с него.  Д. отговорил, че не знае.    Възникнал конфликт, който прераснал и във физическа разправа.  Тъй като Д. отричал да знае за  други лица и автомобил,  М. и И. му казали да  отива с тях, за да намерят останалите. Д. се качил в автомобила на М. и с него тримата се придвижили в посока гроба на Т. А.. Там забелязали  спрян джипа на свидетеля К. Н., а самият Н., заедно със свидетеля С.  Н.  ловели риба в реката.   М. слязъл от автомобила и заедно с И. се приближил до автомобил и свидетелите К. и С. Н.. Попитал ги, дали знаят, че са в охраняван участък, стопанисван от неговата фирма и че риболовът е забранен.  К. Н. отговорил, че не знае, че се намират в такъв участък. Възникнали пререкания и физически сблъсък ,, при който очилата на Н. паднали на земята и се счупили.  М. поискал да извършат оглед на автомобила за оръжия и уловени животни или риба.  Н. не се противопоставил, при което М. и И. отворил задната врата на автомобила и видели вътре боеприпаси, въдици и няколко уловени риби.   М. и И. прехвърлили рибата и въдиците в своя автомобил, като  подсъдимият М. казал на К. Н.,  С. Н. и  Н. Д. да го последват до сводовия мост, откъдето да се обади  за да извика служители на горското стопанство, тъй като над района на „XXXXXXXXXXX“ нямало обхват на мобилните мрежи.  М. и И. тръгнали с автомобила на М., а  К. и С. Н. и Н. Д. ги последвали с автомобила на К. Н.. След около километър подсъдимият И. поискал от свидетелите К. и С. Н. и Н. Д. да слязат от автомобила и да продължат пеша.  К. Н. оставил автомобила на място и тримата слезли под сводовия мост, където ги чакали подсъдимите М. и И..  Рибата и въдиците били извадени на земята. След известно време на място пристигнали служители на ДГС XXXXXXXXX – свидетелите Т. и Т.. Двамата констатирали на място риба с тегло от 900 грама и четири въдици. Не забелязали следи от насилие по К. Н. и Н. Д., двамата не се оплакали от подсъдимите М. и И.. Тъй като не носили в себе си констативни протоколи служителите на ДГС XXXXXXXXXX обяснили, че по-късно ще съставят протоколи. Т. и Т. със служебния автомобил придвижили К. Н. до автомобила му, откъдето същият се прибрал у дома си  в село XXXXXXXXX.  Т. се обадил на свидетеля К. – също служител в ДГС XXXXXXXXX, който взел формуляри и отишъл в село XXXXXXXXXX, където изчакал Т., Т.и К. Н..  Т. съставил констативен протокол, в който описал намерената на място риба и въдици.  Протоколът бил съставен в село XXXXXXXX, като К. Н. отказал да го подпише. Впоследствие К. Н. отишъл в дома си,  като на място пристигнали служители на РУ XXXXXXXXXX – свидетелите Д. и П., които извършили проверка на оръжието на  К. Н.. Като не установили нарушение полицейските служители си тръгнали. К. Н. изчака да се приберет у дома племенника му – свидетеля С. Н. и брат му – свидетеля К. Н.. След това, късно вечерта – К. Н. и брат му К. Н.  отишли в РУ XXXXXXXXX, където подали жалби. На 12.08.2016г.  К. Н. посетил д-р К. в град XXXXXXXXX, като му бил извършен преглед и издадено медицинско свидетелство. Съгласно заключението на изготвената в хода на досъдебното производство съдебно-медицинска експертиза, приета в съдебното производство,  К. Н. е  получил лека телесна повреда, изразяваща се във временно  разстройство на здравето, неопасно за живота – охлузна рана по лява подбедрица, порезна рана на коремната стена, подкожен хематом  /кръвонасядане/  в тилната област на главата, охлузна рана по вътрешната страна на дясна гривнена става. 
Свидетелите С. Н. и Н. Д. поели пеша в посока село XXXXXXXXX, където бил автомобила на Д.. Като пристигнали на място Д. разбрал, че полицейски служители са го търсили за да проверят оръжието му. С автомобила си отишъл в град XXXXXXXXX, където съхранявал оръжието си, взел го и отишъл във ФСМП XXXXXXXXXX, където бил прегледан. При прегледа било установено, че Д. е получил хематом с охлузване в областта на носа, разкъсна рана по горна устна вляво. Разкъсно контузна рана по вътрешната страна на дясна ушна мида. Палпаторна болка в лява гръдна половина. Съгласно приетото по делото заключение на назначената в досъдебното производство съдебно медицинска експертиза получените увреждания представляват временно разстройство на здравето, неопасно за живота – лека телесна повреда.   
Свидетелят К. Н. се прибрал у дома си в село XXXXXXXXXX след  брат си К.Н. и след сина си – С. Н.. По-късно вечерта – рано на следващата сутрин – двамата с брат му К. Н. подали жалби в РУ XXXXXXXXXX.  
По подадените от Д. и К. и К. Н. жалби била извършена проверка и впоследствие образувано досъдебно производство, по което е внесе обвинителен акт срещу П. М. и И. И. и образувано настоящото производство от общ характер. 
След анализ на събраните доказателства, съдът приема за установена и доказана именно изложената фактическа обстановка.  Именно изложените обстоятелства могат да бъдат изведени безспорно и при оценка на събраните доказателства. В проведеното производство се оформиха условно три групи гласни доказателства – показанията на свидетелите Н. Д., К. Н., К. Н. и С. Н., обясненията на подсъдимите П. М. и И. И. и показанията на свидетелите Т., Т., К. – служители в ДГС XXXXXXXX, показанията на свидетелите Н.,  Ч., Г., П., Д., - служители в РУ XXXXXXXXX.  Показанията на свидетелите  Д.,  П. и Ч. нямат пряко отношение към релевантните обстоятелства – същите установяват извършване проверка на оръжията на К. Н. от страна на Д. и  П. и  извършване на проверка по случая  от страна на Ч.. Показанията на свидетелите Г. и Н., освен установяването на оръжието на свидетеля  Д. носят информация и за факта, че същият е посетил ФСМП XXXXXXXXX и е предал доброволно за проверка притежаваното от него законно оръжие. Н. и  П. свидетелстват също така за състоянието на Д., като посочват, че по същия е имало следи от нараняване по лицето.  Свидетелите Т. и  Т.  установяват присъствието на място – местността „XXXXXXXXX“ на подсъдимите М. и И., на свидетелите К. и С. Н. и на свидетеля Д., както и на намиращите са на място четири броя въдици, седем броя риба с тегло около 900 грама. Същите установяват транспортирането на К. Н. до автомобила му, който се намирал на разстояние от мястото, където намерили подсъдимите и свидетелите Н. и Д., липсата на оръжие и боеприпаси. Свидетелстват за съставянето на констативен протокол – приобщен към делото, както и за липсата на следи от насилие по К. Н. и Н. Д.. 
Показанията на тази група от свидетели – длъжностни лица, незаинтересовани от изхода на производството съдът кредитира  в най-голяма степен. Като цяло за тези доказателства са налице малко на брой и несъществени противоречия, основните данни са подкрепени както от показанията на посочените свидетели, така и от показанията на някои от останалите свидетели – Д. и С. Н. – и обясненията на подсъдимите за това, дали К. Н., С. Н. и Н. Д. са се оплакали от насилие, извършено от двамата подсъдими. Единствено свидетеля К. Н. твърди, че е казал на Т. и Т.  за нанесен побой,  което  обстоятелство не се потвърждава  дори от свидетелите С. Н. и Н. Д.. Такива оплаквания К. Н. не е направил впоследствие и пред служителите на РУ XXXXXXXX – свидетелите П. и Д., извършили проверка на оръжието му, като двамата не забелязали следи от насилие по Н.. 
Съдът кредитира изцяло показанията на Т. и Т. относно откритите на място риба и въдици. В показанията си свидетелите К. Н., С. Н. и Н. Д. се задоволиха да заявят единствено, че рибата и въдиците не са техни и не знаят откъде са се появили.  Дори свидетелят Д., който посочва, че е бил с въдица и е уловил една риба не заявява, че някоя  от въдиците или  рибите, които горските стражари са установили са негови.
Налице са съществени противоречие между обясненията на подсъдимите и показанията на свидетелите  Н. Д., К. Н., К. Н. и С. Н.  относно релевантните за повдигнатите обвинения обстоятелства. Така двамата подсъдими отричат изобщо да са упражнявали каквото и да е насилие – както по отношение на Н. Д., така и по отношение на  К. Н.. Същевременно по приетите от съда обстоятелства – време и място на срещата на подсъдимите и свидетелите – като цяло липсват противоречия. Съдът приема, че обясненията на подсъдимите, освен доказателствено средство представляват и тяхна защитна теза, поради което и не може да приеме за доказано твърдяното  от тях, изключвайки изложеното по-горе.  Налице обаче са и значителен брой противоречия и непълноти в показанията на свидетелите Н. Д., К. Н., К. Н. и С. Н.. Такива противоречия съдът установява както между показанията на посочените свидетели и обясненията на подсъдимите, така и между показанията на тази група свидетели и показанията на останалите свидетели и установени обективно обстоятелства, така и между показанията на  посочените свидетели Д., К. Н., К. Н. и С. Н..  
К. Н. и С. Н. твърдят в показанията си, че са пътували с автомобила на Н., когато са били застигнати от подсъдимия М. с неговия автомобил и същият ги е принудил да спрат, като ги  избутал, а преди това подавал светлинни и звукови сигнали. Тези показанията на К. и С. Н. се опревергават не само от обясненията на подсъдимите, но и от показанията на свидетеля Д., който заявява, че когато стигнали  при К. и С. Н. същите били до автомобила, който бил спрял.  Показанията на двамата Н. в тази им част се опровергават и от проследяване на  действията чисто хронологично.  Автомобилът на К. Н. е заснет в 17.32 часа, като няколко минути по-късно същият оставя Д. и К. Н. в местността XXXXXXXXX. След това К. Н. и племенника му продължили, като съгласно показанията и на двамата не са спирали никъде, а са засечени от М. с неговия автомобил на около 3-4 километра от мястото, където са оставили Д. и К. Н..  М. и И.  пътуват от XXXXXXXX до мястото, където намират Д. повече от половин час.  Имат контакт – разправия с Д. и след това продължават в посоката, в която са потеглили К. Н. и С. Н..  По показанията на двамата Н.  М.  ги застига един час по-късно по черен път, непозволяващ движение с висока скорост, като през цялото време   К. Н. не е спирал автомобила… Изложеното прави показанията на К. и С.  Н. за  поведението им ако не невъзможно, то изключително невероятно. В този смисъл и много по-вероятна е версията на подсъдимите, че двамата Н. всъщност са били спрели автомобила и са ловили риба на реката, което обяснява установените по-късно риби и въдици..
Същественото в случая е категоричното опровергаване на показанията на К. и С. Н. в тази им част. В последствие е налице противоречие между показанията на двамата Н. и свидетеля Д. за състоянието му и за това, дали същият е прикривал лицето си с окървавена шапка. Двамата Н. сочат, че когато слязъл от автомобила на М. Д. държал пред лицето си бяла шапка, която била окървавена. Твърдят, че впоследствие М. изхвърлил шапката. Самият Д. обаче  в показанията си заявява, че е измил кръвта си на реката…, а впоследствие М. и И. му дали бинтове, с които да се почисти…   Друго противоречие, в показанията на свидетеля Д. и свидетелите К., К. и С. Н. касае носената от Д. въдица. И тримата Н. заявяват, че Д. не е носил въдица – или пък, че не са видели, че носи въдица, което е малко вероятно, при услове, че са пътували в един автомобил,  че  тримата Н. са взели по-късно Д. – т.е същия тсе е качир на автомобила и е носил в себе си въдица, впоследствие е слязъл  и отново е взел носената с него въдица.
Относно въдиците и откритата риба са показателни и изявленията на тримата Н. и на Д.. Докато Д. все пак признава, че е носил една въдица и че е уловил една риба, то и тримата Н. категорично отричат да са носили въдици и да са ловили риба – както отричат и Д. да е носил въдица. Същевременно липсва каквото и да е обяснение – или предположение – от тяхна страна, откъде са се появили на мястото на проверката, извършена от горските служители Т. и Т. рибата и въдиците.  Н. не посочват, че рибата и въдиците са подхвърлени  - предоставени от подсъдимите М. и И. – а просто отказват да дават показания за начина по-който и въдиците и рибата са се озовали там, като просто отричат съпричастността си с тях.   Свидетелят Д. също заявява, че не знае откъде са се появили въдиците и рибата…В този смисъл и показанията на свидетелите К. Н., С. Н. и К. Н.  и на свидетеля Д. изначално се явяват ненапълно достоверни и подлежащи на внимателно изследване и проверка… 
Противоречия са налице и между показанията на свидетелите К. Н. и С. Н. относно случилото се при пристигането на М. и И.. Освен,  че и двамата твърдят засичане с автомобил, впоследствие показанията им се разминават за това, кой от двамата подсъдими – М. или И.е носил и показал пистолет. Противоречие, което е съществено и следва да се отбележи е и отнемането на телефоните… Така свидетеля С. Н. заявява, че един от телефоните – без да може да посочи дали на баща му или на чичо му – е взет от подсъдимия М., когато се опитал да снима. К. Н. в показанията се заявява обаче, че след като приключил побоя от М. и И. и преди  да потеглят обратно  към местността XXXXXXXX М. претърсил жабката на автомобила на Н. и взел телефоните.    Противоречия в техните показания е налице и относно използваният от М. нож. К. Н. твърди, че М. и извадил и размахвал нож, докато С. Н. заявява, че не и видял нож в никого от двамата подсъдими.    
Свидетелят К. Н. твърди, че от удар, нанесен му от М. очилата му падат на земята и се чупят, като същите били скъпи – на стойност над 500 лева.  Твърди, че не взел счупените очила, а си направил нови на другия ден. Няма претенции към двамата подсъдими за счупването на очилата и на М. и И. не е повдигнато обвинение за това действие. Същевременно, за телефони, които са на значително по-ниска стойност, и за които се твърди само увреждане – отстранено след ремонт – К. Н. дава показания и за това повреждане е повдигнато обвинение  и на двамата подсъдими.  Телефоните не са представени  в хода на досъдебното производство за оглед и оценяване.  Не е установено действителното увреждане на по предвидения в НПК ред, а са представени фактури за ремонт, които биха могли да се издадени за който и да е апарат. Показателен е отказът на К. и К. Н. да предоставят телефоните за оглед на разследващите, което допълнително дискредитира показанията им – и на свидетеля С. Н. – в тази насока.   
Като допълнителни основание за това, да не кредитира показанията на свидетелите Н. съдът приема установеното обстоятелство за липсата на оплаквания от страна  и на тримата пред горските и полицейските служители, обстоятелството, че К. Н. е изчакал да се съберат всички и да обсъдят ситуацията, фактът, че двамата – К. и К. Н. са подали жалба чак на следващия ден – макар и в 02.00 часа. Такова обстоятелство е  и факта, че К. Н. отива на преглед три дни по-късно, а не непосредствено след като е приключил инцидента. 
Съдът изцяло не приема и не кредитира показанията на свидетеля К. Н..  За местоположението и действията на същия липсват каквито и да е други доказателства освен неговите показания, които описват неадекватно за един баща и брат поведение. Още повече предвид повдигнатите обвинение и показанията на К. С. за възприетото от него. Необяснимо за съда е поведението на един родител, който е  уплашен и загрижен за живота и здравето на детето си – вместо да потърси помощ или да се покаже и да поеме отговорност да се крие и наблюдава – ако се приеме, че това са действително действията на свидетеля. Ако същият действително е възприел стрелба с пистолет от подсъдимия М. и отправянето на закани, естественото поведение би било да се опита да забави подсъдимите, да ги разубеди и успокои. Или пък да се опита веднага да потърси помощ – дори ако трябва да тича до селото, което се намира на един час  нормално ходене. Също така, след като е видял – по неговите думи – автомобила оставен от брат е било нормално или да изчака там, или да последва брат си и сина си, да види какво се случва и при появата на горските служители да се покаже и да посочи какво е видял. Вместо това е налице една празнина от няколко часа, през която не е ясно какво е правил свидетеля К. С., който дори се прибира в къщи след сина си – който също се придвижва пеш. Недостоверни са показанията на К. Н. и дори само по изложеното от него – че от разстояние 50-100 метра в гората е видял М. да насочва пистолет, да удря с пистолета Д. по главата, че е чул – от това разстояние- М. да отправя закани. 
На последно място, недостоверни са показанията на свидетеля К. Н. и с оглед обстоятелството, че същият е регистриран ловец, притежава няколко на брой огнестрелни оръжия  - т.е . същият не е безпомощен и при наличието на действителна опасност за неговия и на сина му, или на брат му живот е здраве  разполага с възможност да се защити. 
Съдът не може да кредитира изцяло и показанията на свидетеля Н. Д. – веднъж по изложените по-горе противоречия  не само с обясненията на подсъдимите, но и с показанията на свидетелите Н. и и на горските служители – но и поради приетото по делото заключение и установеното от съда естество на притежаваният от М. револвер и възприетото лично от съда  физическо състояние на подсъдимия М.. Същият е в зряла възраст, здрав и добре сложен и би могъл с голи ръце да причини без усилия описаните  от вещото лице увреждания. Същевременно – именно предвид физическите дадености и твърдяното от свидетеля Д. състояние на афект у М. – нанасянето на удар с револвер с маса 700 грама в областта на лицето на Д. би довели до  значително по –сериозни увреждания. Значително ограничаване слуховите  възможности на Д.  би  имало и при възпроизвеждане на изстрел от револвер в непосредствена близост до главата му, като минималното би било поне в следващите пет до десет минути Д. да не е в състояние да възприема  звуци, поради заглъхването от гърмежа. Вместо това Д. описва закани отправени от М., както на място, така и в автомобила.. Възприемането на заканите от лице, пътуваща пред него в автомобил с висока проходимост на  ниска предавка  също е малко вероятно според съда. 
Налице е още едно обстоятелство, което прави поведението на подсъдимите М. и И.  - както е описано от свидетелите Н. и Д. малко вероятно, съответно – дискредитира техните показания в тази насока. Безспорно е, че М. и И. са пристигнали да извършат проверка, като са очаквали да открият лица, извършващи бракониерски лов, с оглед снимката на МПС, за което имат данни, че се използва от бракониери. Дори да се изключи като недоказано твърдяното от подсъдимите обстоятелство, че са видели две или три лица с пушки да бягат и са чули изстрел, остава неизвестността на обстановката като цяло. Те откриват Д. сам, автомобилът липсва и е ясно, че наоколо в гората има други лица, за които може да се предполага – а за подсъдимите е било и много вероятно – че са въоръжени с ловни пушки.  Отправянето на закани  с пистолет и нанасянето на побой, без да са наясно дали в същия момент наблизо не се намира лице, въоръжено с ловно оръжие, което би могло да се защити е малко вероятно. Възникването на конфликт, дори и използването на физическа сила не е невъзможно и невероятно, доколкото същото не би предизвикало неизвестните  за подсъдимите лица да използват оръжие. Използването на оръжие и отправянето на закани за живота и здравето на всички намиращи се в ловното стопанство би могло да предизвика ответна реакция, на която М. и И. не биха могли да се противопоставят. Колкото и М. да е бил афектиран,  малко вероятно е да рискува неизвестни като брой и въоръжение лица да се   почувстват  застрашени за живота си.    
Предвид изложеният анализ на събраните в хода на производството доказателства, съдът приема, че остана недоказано безспорно и извън всякакво съмнение състава на престъпленията, в които са обвинени двамата подсъдими от обективна и субективна страна както следва:
По обвинението за  срещу П. М. за извършено  престъпление по чл. 144, ал. 3 вр. ал. 1 във вр. с чл.142, ал.1, т.6 от НК, за това, че на 09.08.2016г. около 16,00 часа в местността „XXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, в качеството си на лице по чл. 142, ал. 2, т. 6 от НК, назначен на длъжност „Специалист по ловно стопанство“ в „XXXXXXXXX“ООД, гр. XXXXXXXXXX, занимаващ се охранителна дейност, се заканил на Н. А. Д. с убийство - след като произвел изстрел с пистолет, ударил го е с пистолета и го заплашил с думите: „Ще те убия, ще те разстрелям, ти какво търсиш в моето место” и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му у Д., съдът приема, че същото се основава единствено на показанията на самия Д. и на свидетеля К. Н., като същите са недостатъчно достоверни, предвид установените противоречия както с останалите гласни доказателства, така и с обективно установените такива. Безспорно установено е също така, че часът, в който  М. и Д. са се срещнали е много по-късен – съобщението  от камерата  до М. е от 17.32 часа. Изложеното не дава възможност на съдебния състав да приема за доказано, че е налице описаното в обвинителния акт деяние и че същото е извършено от подсъдимия М.; 

По обвинението срещу П. М.  за извършено престъпление по по чл. 131, ал. 1, т.2, вр. чл. 130, ал. 1 от НК, за това,  че  на 09.08.2016г. около 16,00 часа в местността „XXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, в качеството му на длъжностно лице „Специалист по ловно стопанство“ в „XXXXXXXXXX“ООД, гр. XXXXXXXXXXX при изпълнение на службата, чрез нанасяне на удари в областта на лицето и ритници по тялото и главата е причинил на Н. А. Д. разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 - лека телесна повреда, изразяваща се в хематом /подкожно кръвонасядане/ с екскориация /охлузване/ в областта на носа, разкъсна рана по вътрешната повърхност на горната устна в ляво, разкъсно - контузна рана по вътрешната страна на дясната ушна мида, папилаторна болка в лявата гръдна половина съдът приема, че гласните доказателства – показанията на свидетелите Д. и свидетеля К. Н. привидно се подкрепят от  наличните по делото писмени доказателства. Същевременно в противоречия на показанията на Д., че след прегледа са поискали да го настанят за лечение, в наличния по делото  Лист за преглед на пациент от 09.08.2016г. че не се налага хоспитализация. Описано е след извършени прегледи – общо добро състояние, без да са  описани конкретни увреждания, каквито са налице в медицинско свидетелства издадено на следващия ден от д-р К..  Самото заключение на вещото лице  е изготвено въз основа на посочените медицински документи и разпитите на свидетелите   в хода на досъдебното производство. Съдът подробно изложи съображенията си относно липсата на кредит по отношение на показанията Д., К. С., К. С. и С. С., предвид констатираните противоречия. Предвид и последващите показания на свидетелите Д. и К. С. за нанесени удари с пистолет и възпроизвеждане на изстрел в непосредствена близост да главата на Д.,  съдът не може да кредитира като обективно и основано на всички събрани доказателства заключението на вещото лице, както и отразеното в приложените по делото медицински документи.  Нанасянето на удари с ръка и крак би предопределило възможност следите от ударите  описани от д-р К. и неотразени при първоначалния преглед – да се появят по-късно. Удар с револвер с маса от 700 грама според съда обаче би нанесъл увреждания, които биха констатирани е регистрирани и от лицата, извършили първоначалния преглед на 09.08.2016г. и в това обвинение е посочен час на извършване на престъплението, който не се подкрепя от нито едно събрано доказателство по делото.  По така и изложеното и съдът приема, че не се доказа осъществяване от обективна страна на престъплението по чл. 131, ал. 1, т.2, вр. чл. 130, ал. 1 от НК срещу М.. 
По обвинението срещу П. М.  за извършено престъпление по чл. 143, ал. 2 вр. ал. 1 вр.чл. 142, ал. 2, т. 6 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК,  за това,  че  на 09.08.2016г. около 16,00 часа в местността „XXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, в съучастие с И. К. И. - извършител и в качеството си на лице по чл. 142, ал. 2, т .6 от НК, назначен на длъжност „Специалист по ловно стопанство“ в „XXXXXXXXX“ООД, гр. XXXXXXXXX, занимаващ се охранителна дейност, принудил Н. А. Д. да извърши нещо противно на волята му - да се качи през страничната дясна врата и да седне на задна седалка в джип „Мерцедес“, цвят сив металик с ДК № XXXXXXXXX, като употребил за това сила /наблъскал го през страничната дясна врата/ и отправил заплаха с думите „Ако не намерим другите ще те заколя“   съдът приема, че гласните доказателства – показанията на свидетелите Д. и свидетеля К. Н. са недостатъчно ясни, категорични и неоспорими, за да формират обосновано убеждение да извършено от обективна страна престъпление.  При анализа на доказателствата по-горе съдът посочи, защо на кредитира показанията на свидетеля Д., който  при възпроизведен изстрел непосредствено до главата не би могъл да чува ясно следващите десет минути – времето ,  когато е извършено деянието, съгласно обвинението.  Същевременно, ако съдът не кредитира показанията на Д. за удар с пистолет и възпроизведен изстрел, не са налице основания да кредитира и показанията за това, че е бил принуден насила и със заплахи – да претърпи нещо противно  на волята му – да се качи в автомобила на М..  Не става ясно и защо, ако е използвал сила  е било необходимо на подсъдимия да използва и закана и обратното. Ако е заплашил Д. още преди това с пистолет, едва ли е било необходимо да използва сила и да отправя нови закани.  В самото обвинение – а и в  показанията на Д. и Н. – не се изяснява кой от двамата подсъдими – или и двамата – са използвали сила и са отправяли закани. Отделно от това е посочен същият час на извършване на деянието, който, освен че не се установява от нито едно събрано по делото доказателства е един и същ за три поредни обвинения, означаващи, че всички действия са извършени от подсъдимите в един и същ момент…  Не се събраха достатъчно на брой и неоспорими доказателства за това подсъдимият М. да е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение ;

По обвинението срещу П. М.  за извършено престъпление  по чл.142а, ал.2, вр. с ал.1 вр с чл. 142, ал. 2, т. 6 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, за това, че  на 09.08.2016г. около 16,00 часа в местността „XXXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, в съучастие с И. К. И. - извършител и в качеството си на лице по чл. 142, ал. 2, т .6 от НК, назначен на длъжност „Специалист по ловно стопанство“ в „XXXXXXXXXX“ООД, гр. XXXXXXXXXXX, занимаващ се охранителна дейност, противозаконно е лишил Н. А. Д. от свобода - държал го на задна седалка в джип „Мерцедес“, цвят сив металик с ДК № XXXXXXXXX  съдът не успя да формира без всякакво съмнение убеждение в извършването на престъплението. И относно това деяние са относими мотивите на съда за предходните три деяния – същото се подкрепя единствено от показанията на свидетелите Д. и К. С.. Показанията на втория съдът изцяло отказва да приеме, по изложените в анализа на доказателствата мотиви. Показанията на свидетеля Д. не се еднозначни за начина, по който е държан в автомобила – със сила, закана, ограничаване – обездвижване. Показателни в тази насока са показанията му, че когато стигнали до гроба на Т. А. същият останал в джипа – въпреки че М. и И. са били слезли от  автомобила и се разправяли с К. и С. С..  В този момент Д. и бил свободен да слезе от автомобила, да избяга и да се укрие – още повече, ако се е страхувал за живота си. Д. не само не направил това, а останал в автомобила, докато – по негови думи – М. му разрешил да слезе. Подобно нещо  обаче не се споменава от никой от останалите свидетели – К. и С. Н., които посочват, че Д. сам слязъл от автомобила,  без да е искал или получавал разрешение. Дори и да се приеме, хипотетично, че  Д. е стоял в автомобила от страх за живота и здравето си, докато двамата подсъдими са били в автомобила, това – както бе посочено – не обяснява, как същият този страх не го и накарал да се опита да избяга и да се спаси – след като  се е страхувал за живота си. Изложеното, както и липсата на мотив у подсъдимите да принуждават Д. да се качва в автомобила и да остава в него против волята си обосновават извода на съда за липса на извършено престъпление лишаване от свобода. Двамата подсъдими вече са идентифицирали Д., установили са същият да лови риба и не им е било нужно същият да ги придружава, за да открият останалите, доколкото – както се установи от доказателствата по делото – пътя по който е могъл да се придвижва Н. е един и е било въпрос на време М. и И. да открият автомобила, съответно – двамата Н.. Бидейки пеш Д. не би могъл да предупреди двамата Н., нито пък да се укрие.  Отделно от изложеното от обективна страна липсва – в самото обвинение – описание на начина, по който Д. е бил лишен от свобода, както и за какъв период е било това лишаване и по каква причина същото е преустановено. Така изложеното във връзка с анализа на събраните по делото доказателства не дава възможност на съда да приеме, че е безспорно доказано извършването на престъплението, описано в обвинителния акт , както и неговя извършител в лицето на подсъдимия М.;

По обвинението срещу П. М.  за извършено престъпление    по чл.144, ал.З вр. ал.1 вр.чл. 142, ал. 2, т. 6 от НК  - за  това, че  на 09.08.2016г. около 16,30 часа в местността „XXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, в качеството си на лице по чл. 142, ал. 2, т. 6 от НК, назначен на длъжност „Специалист по ловно стопанство“ в „XXXXXXXXXX“ООД, гр. XXXXXXXXX, занимаващ се охранителна дейност, се заканил на К. С. Н. с убийство - след като извадил нож и показал пистолет, го заплашил с думите „Ще те очистя, ще ти отрежа ушите” и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му у К. С. Н.  съдът намира същото за недоказано  от обективна страна. Самият Н. твърди, че М. е използвал нож, но не видял пистолет, още по-малко малчев да използва такъв – за да е осъществен състава на престъплението. Н. също така не дава описания на използвания нож, въпреки че бил пострадал от същия. Обстоятелството, че другият свидетел – С. Н. твърди, че видял  пистолет у М., но не и у  И., както и това, че не видял М. да размахва нож допълнително комплицира преценката на тези доказателства. Следва да се има предвид, че И. не отрича да е носил притежаваният от него пистолет, в който смисъл и показанията на К. Н. в тази насока са по- възможни за кредитиране – дори и защото  К. Н. твърди, че И. му показал пистолета още като слязъл от джипа и докато К. Н. е бил с очила. Впоследствие обаче – по думите на самия К. Н. – същият останал без очила за близко виждане – повече от два диоптъра  - и въпреки това видял М. да размахва нож. Също така, К. Н.  видял нож в ръцете на М., докато – по неговите думи – бил на земята е се предпазвал от ударите, нанасяни му от М. и И. с тояга и крака.  Така описаното от двамата свидетели Н. е в достатъчна степен противоречиво, за да може да се направи безспорен извод използвал ли е М. нож и/или  пистолет  при отправянето на закани, отправял ли е изобщо такива -  свидетелят С. Н. изобщо на споменава в показанията си М. да е отправял закани по отношение на чичо му.  Свидетелят Д. пък – въпреки че е бил в автомобила и после е слязъл от него –  твърди че не е видял и чул нищо.  Отделно от всичко изложено и налице и несъответствие относно времето на извършване на описаното в обвинителния акт престъпление, по изложените по-горе съображение за безспорно установения час на получаване на сигнала от М. и последвалата хронология. Изложеният анализ на доказателствата изключва възможността съдът да приема за безспорно доказано от обективна страна описаното престъпление по  чл.144, ал.З вр. ал.1 вр.чл. 142, ал. 2, т. 6 от НК;
По обвинението срещу П. М.  за извършено престъпление по чл. 131, ал. 1, т.2 вр. чл. 130, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, за това,   че на 09.08.2016г. около 16,30 часа в местността „XXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, в качеството му на длъжностно лице „Специалист по ловно стопанство“ в „XXXXXXXXXX“ООД, гр. XXXXXXXXXX, занимаващ се охранителна дейност при изпълнение на службата, в съучастие с И. К. И. - извършител, чрез нанасяне на порезни рани с нож удари в областта на корема и дясната китка, удари с ритници в областта на тялото и удари с тояга по главата, е причинил на К. С. Н. разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 - лека телесна повреда, изразяваща се в охлузни рани по лявата подбедрица, порезна рана на коремната стена, подкожен хематом /кръвонасядане/ в тилната област на главата  освен по изложените за предходното обвинение съображения – резултата от анализ на наличните доказателства – се дискредитира и от обстоятелството, че К. Н. е прегледан три дни по-късно. От една страна посоченото обстоятелство индицира липса на каквито и да е увреждания, които да налагат оказването на медицинска помощ, което е и в подкрепа на показанията на свидетелите Т. и Т., че не са забелязали никакви увреждания.  От друга страна – изминалият период от време – почти три дни – предпостява възможността описаните увреждания да са получени по друго време и при различен механизъм – все обстоятелства, които изключват възможността съдът да приеме за безспорно доказано като извършеното  М. и И. престъпление по чл. 131, ал. 1, т.2 вр. чл. 130, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. 

По обвинението срещу П. М.  за извършено престъпление по чл.216 ал.1 пр.2 от НК, във вр. с чл.20 ал.2 от НК, за  това, че на 09.08.2016г., в местността „XXXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXXX, в съучастие с И. К. И., като извършител, противозаконно е повредил чужди движими вещи - мобилен телефон марка и модел „Nokia XL Dual SIM“ c черен цвят собственост на К. С. Н. и мобилен телефон марка и модел „Nokia Lumia 820“ собственост на К. С. Н., като чрез последователно нанасяне на удари с ръце са счупили дисплеите на горепосочените мобилни телефони и с това са причинили щети на К. Н. в размер на 65,00 лева представляваща равностойността на счупения дисплей на телефона собственост на същия и щети в размер на 162,00 лева на К. Н., представляваща равностойността на счупения дисплей на телефон собственост на същия, като общата стойност на причинените от деянието вреди възлиза на сумата от 227,00 /двеста двадесет и седем/ лева съдът намира, че липсват каквито и да е доказателства, които да подкрепят обвинението.  Двамата свидетели Н. – К. и С.  - твърдят, че М. взел телефоните и впоследствие ги върнал повредени.  Доколкото самите апарати не са представени  и установени, липсват каквито и да е обективни доказателства  за марката и модела на същите, състоянието им преди и след твърдяното въздействие. Представените фактури за ремонт на апарати от страна на К. и К. Н. по никакъв начин не доказват, че става въпрос за същите апарати.  Същевременно липсват каквито и да е доказателства – включително и гласни такива от свидетелите К. Н., С. Н. и Н. Д. – за това, кога и по какъв точно начин  М. и И. са повредили апаратите.  Възможно е  същите  да са били с извадени батерии, което с оглед естеството не необходимото въздействия за възстановяване не представлява повреждане, макар и апаратът временно да не е в действие. За счупването на дисплеите обаче е било необходимо конкретно въздействие от страна на М. или И. – удар с  или по твърд предмет, хвърляне по твърд предмет, което не се сочи от никой от свидетелите.  Предвид и изложеното във връзка с анализа на събраните по делото доказателства съдът приема, че не се доказа по предвидения в закона начин извършването на престъпление по чл.216, ал.1, пр.2 от страна на подсъдимия М.;  

По обвинението срещу И. И.   за извършено престъпление по по чл. 143, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК,   за това,  че  на 09.08.2016г. около 16,00 часа в местността „XXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, в съучастие с П. Н. М. - извършител, принудил Н. А. Д. да извърши нещо противно на волята му - да се качи през страничната дясна врата и да седне на задна седалка в джип „Мерцедес“, цвят сив металик с ДК № XXXXXXXXXX, като употребил за това сила /наблъскал го през страничната дясна врата/ -    съдът приема, че гласните доказателства – показанията на свидетелите Д. и свидетеля К. Н. са недостатъчно ясни, категорични и неоспорими, за да формират обосновано убеждение да извършено от обективна страна престъпление.  При анализа на доказателствата по-горе съдът посочи, защо на кредитира показанията на свидетеля Д., който  при възпроизведен изстрел непосредствено до главата не би могъл да чува ясно следващите десет минути – времето ,  когато е извършено деянието, съгласно обвинението.  Същевременно, ако съдът не кредитира показанията на Д. за удар с пистолет и възпроизведен изстрел, не са налице основания да кредитира и показанията за това, че е бил принуден насила и със заплахи – да претърпи нещо противно  на волята му – да се качи в автомобила на М..  В самото обвинение –се посочва, че И. наблъскал Д. през страничната дясна врата – докато  в  показанията на Д. и Н.  липса категоричност относно действията на И. и М.. Като час на извършване е посочен 16.00, който, не само,  че не се установява от нито едно събрано по делото доказателства, а напротив – налице са доказателства за съвсем друг час на времето, през което М. и И. са срещнали Д., съответно – би било възможно извършването на описаното деяние.  По изложеното и съдът приема, че липсват необходимия минимум от безспорни доказателства за това И.  да е извършил престъплението  за което е обвинен; 

По обвинението срещу И. И.   за извършено престъпление  по чл.142а, ал.1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК,  за това, че  на 09.08.2016г. около 16,00 часа в местността „XXXXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, в съучастие с П. Н. М. - извършител, противозаконно е лишил Н. А. Д. от свобода- държал го на задна седалка в джип „Мерцедес“, цвят сив металик с ДК № XXXXXXXX   съдът не успя да формира без всякакво съмнение убеждение в извършването на престъплението. И относно това деяние са относими мотивите на съда за предходното деяние и за обвиненията срещу подсъдимия М. -  същото се подкрепя единствено от показанията на свидетелите Д. и К. С.. Показанията на втория съдът изцяло отказва да приеме, по изложените в анализа на доказателствата мотиви. Показанията на свидетеля Д. не се еднозначни за начина, по който е държан в автомобила – със сила, закана, ограничаване – обездвижване. Показателни в тази насока са показанията му, че когато стигнали до гроба на Т. А. същият останал в джипа – въпреки че М. и И. са били слезли от  автомобила и се разправяли с К. и С. С..  В този момент Д. и бил свободен да слезе от автомобила, да избяга и да се укрие – още повече, ако се е страхувал за живота си. Д. не само не направил това, а останал в автомобила, докато – по негови думи – М. му разрешил да слезе. Подобно нещо  обаче не се споменава от никой от останалите свидетели – К. и С. Н., които посочват, че Д. сам слязъл от автомобила,  без да е искал или получавал разрешение. Дори и да се приеме, хипотетично, че  Д. е стоял в автомобила от страх за живота и здравето си, докато двамата подсъдими са били в автомобила, това – както бе посочено – не обяснява, как същият този страх не го и накарал да се опита да избяга и да се спаси – след като  се е страхувал за живота си. Изложеното, както и липсата на мотив у подсъдимите да принуждават Д. да се качва в автомобила и да остава в него против волята си обосновават извода на съда за липса на извършено престъпление лишаване от свобода. Двамата подсъдими вече са идентифицирали Д., установили са същият да лови риба и не им е било нужно същият да ги придружава, за да открият останалите, доколкото – както се установи от доказателствата по делото – пътя по който е могъл да се придвижва Н. е един и е било въпрос на време М. и И. да открият автомобила, съответно – двамата Н.. Бидейки пеш Д. не би могъл да предупреди двамата Н., нито пък да се укрие.  Отделно от изложеното от обективна страна липсва – в самото обвинение – описание на начина, по който Д. е бил лишен от свобода, както и за какъв период е било това лишаване и по каква причина същото е преустановено. Така изложеното във връзка с анализа на събраните по делото доказателства не дава възможност на съда да приеме, че е безспорно доказано извършването на престъплението, описано в обвинителния акт , както и неговя извършител в лицето на подсъдимия И.;
По обвинението срещу И. И.   за извършено престъпление по чл.216 ал.1 пр.2 от НК, във вр. с чл.20 ал.2 от НК, за  това, че на 09.08.2016г., в местността „XXXXXXXX“, находяща се над с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, в съучастие с П. Н. М., като извършител, противозаконно е повредил чужди движими вещи - мобилен телефон марка и модел „Nokia XL Dual SIM“ c черен цвят собственост на К. С. Н. и мобилен телефон марка и модел „Nokia Lumia 820“ собственост на К. С. Н., като чрез последователно нанасяне на удари с ръце са счупили дисплеите на горепосочените мобилни телефони и с това са причинили щети на К. Н. в размер на 65,00 лева представляваща равностойността на счупения дисплей на телефона собственост на същия и щети в размер на 162,00 лева на К. Н., представляваща равностойността на счупения дисплей на телефон собственост на същия, като общата стойност на причинените от деянието вреди възлиза на сумата от 227,00 /двеста двадесет и седем/ лева съдът намира, че липсват каквито и да е доказателства, които да подкрепят обвинението.  Двамата свидетели Н. – К. и С.  - твърдят, че  подсъдимия М. взел телефоните и впоследствие ги върнал повредени.  Лапсват каквито и да е доказателства и дори данни подсъдимият И.  да е извършил описаните в обвинението действия. Нито един свидетел на песочва, че И. е взел един или и двата телефона, че ги е държал, че е упражнил някакво въздействие върху тях. Обвинението почива на предположения, основавани на показанията на свидетелите Н., за това, че телефоните са им върнати счупени и се наложило да ги поправят. Липсва конкретно твърдение за това кога, къде и по какъв начин именно И. е взел телефоните,  повредил е същите  и след това ги е върнал на К. Н..  Предвид и изложеното във връзка с анализа на събраните по делото доказателства съдът приема, че не се доказа по предвидения в закона начин извършването на престъпление по чл.216, ал.1, пр.2 от страна на подсъдимия И.. 
При този изход от производството и оправдаването на подсъдимите М. и И. по повдигнатите им обвинение сторените по делото разноски следва на основание чл.190, ал.1 от НПК да останат в тежест на държавния бюджет.  
Вещественото доказателство по делото – един брой SD карта 16 GB  марка Toshiba  съдът постанови да бъде върната на собственика – П. Н. М..

Воден от гореизложените съображения, съдът постанови присъдата си.
                              
                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:


