П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 901747

гр. Сандански, 09.09.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

	Сандански районен съд в публично заседание на девети септември две хиляди и двадесета година, наказателно отделение, първи състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

При секретаря: Йорданка Стойкова
В присъствието на прокурор Мария Стефанова разгледа докладваното от съдия Бузова НОХД №681 по описа на съда за 2019 год. 
и въз основа на закона и доказателствата по делото, съдът

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

	ПРИЗНАВА подсъдимата С. В. Д., родена на 25.10.1962 г. в с. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес с. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXX“ № XX, общ. XXXXXXXXXX, българка, български гражданин, омъжена, неосъждана, работи, със средно образование, ЕГН XXXXXXXXXX, за НЕВИНОВНА, затова че на 07.03.2019 година в село XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXX, в качеството си на длъжностно лице - кмет на село XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, назначена на длъжността с Решение на ОИК - XXXXXXXXXX № 340-МИ XXXXXXXXX от 27.10.2015 година, в кръга на службата й, изпълнявайки функциите на длъжностно лице по гражданско състояние, възложени й със Заповед № А-107/16.11.2015г. на кмета на община XXXXXXXXXXX и осигурения й в тази връзка със Заповед №АПИОЧР-12/28.03.2016г. на кмета на община XXXXXXXXXX универсален електронен подпис и достъп до НБД „Население" при МРРБ за извършване на необходимите справки, е съставила официален документ - Удостоверение за настоящ адрес изх. № 127/07.03.2019г. на основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението на лицето И. В. Г., в който са удостоверени неверни обстоятелства, че лицето И. В. Г. /починала на 01.12.2011 г./ има заявен последен настоящ адрес - с. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, ул."XXXXXXXX"№XX, с цел да бъде използван тоя документ, като доказателство за тези обстоятелства, а именно да бъде представен пред служител от служба „ГРАО" в община XXXXXXXX, за обработка и електронно отразяване на промяната по заявения настоящ адрес на И. В. Г. в регистъра НБД „Население" - престъплението чл.311, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл.311, ал.1 от НК. 
На основание чл.190, ал.1 от НПК разноските по делото в размер на 363,00 /триста шестдесет и три/ лева остават за сметка на държавата.
	Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр. Благоевград.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:








Мотиви на присъда № 901747/09.09.2020 г. по НОХД № 681/2019 г. по описа на Районен съд гр. Сандански

Санданска Районна прокуратура е внесла в съда обвинителен акт срещу С. В. Д. от с. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, за престъпление по чл.311, ал.1 НК,  затова че на 07.03.2019 година в село XXXXXXXX, общ. XXXXXXXX, обл. XXXXXXXXX, в качеството си на длъжностно лице - кмет на село XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, назначена на длъжността с Решение на ОИК - XXXXXXXXX № 340-МИ XXXXXXXX от 27.10.2015 година, в кръга на службата й, изпълнявайки функциите на длъжностно лице по гражданско състояние, възложени й със Заповед № А-107/16.11.2015г. на кмета на община XXXXXXXXX и осигурения й в тази връзка със Заповед №АПИОЧР-12/28.03.2016г. на кмета на община XXXXXXXX универсален електронен подпис и достъп до НБД „Население" при МРРБ за извършване на необходимите справки, е съставила официален документ - Удостоверение за настоящ адрес изх. № 127/07.03.2019г. на основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението на лицето И. В. Г., в който са удостоверени неверни обстоятелства, че лицето И. В. Г. /починала на 01.12.2011 г./ има заявен последен настоящ адрес - с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, ул."XXXXXXXX"№XX, с цел да бъде използван тоя документ, като доказателство за тези обстоятелства, а именно да бъде представен пред служител от служба „ГРАО" в община XXXXXXXX, за обработка и електронно отразяване на промяната по заявения настоящ адрес на И. В. Г. в регистъра НБД „Население". 
В съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението срещу подсъдимата Д., както относно фактическата обстановка, така и относно правната квалификация на деянието по обвинителния акт. С оглед обстоятелствата, при които е извършено престъплението, счита че на подсъдимата следва да се наложи наказание лишаване от свобода при условията на чл.54 от НК около минимума – в размер на 2 години лишаване от свобода и наказанието на основание чл.66 от НК да бъде отложено за изпитателен срок. 
В съдебно заседание подсъдимата не дава обяснения по случая. Защитникът й оспорва изложената в обвинителния акт фактическа обстановка, развива доводи за недоказаност на авторството на деянието и липсата на елементите от обективна и субективна страна от състава на престъплението. Пледира за признаване на подсъдимата за невинна и оправдаването й, а алтернативно за приложението на чл.9, ал.2 НК или за налагане на наказание съобразявайки наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимата. Излага съображения.
Съдът, след като обсъди и прецени събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, приема за установено по делото следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:
Подсъдимата С. В. Д. е родена на 25.10.1962 г. в с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес с. XXXXXXXX, ул. „XXXXXXXX“ № XX, общ. XXXXXXXXX, българка, български гражданин, омъжена, неосъждана, работи, със средно образование, ЕГН XXXXXXXXX и към 07.03.2019г. заемала длъжността кмет на с. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX.
Съгласно решение № 340-МИ/27.10.2015 г. подсъдимата С. В. Д. била избрана за кмет на кметство XXXXXXXX, обл. XXXXXXXXX издигната от ПП „ВМРО - Българско национално движение“ на изборите проведени на 25.10.2015 г., като след тази дата започнала да изпълнява длъжността кмет на с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX. Със Заповед №А-107/16.11.2015г. на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 14 от ЗМСМА, кметът на община XXXXXXXXXXX й възложил функциите на длъжностно лице по гражданско състояние за мандат 2015-2019 г. Въз основа на тази Заповед и във връзка с изпълнение на възложените й функции със Заповед №АПИОЧР-12/28.03.2016 г. на кмета на община XXXXXXXXX на подсъдимата Д. й бил осигурен универсален електронен подпис. По този начин на подсъдимата й бил осигурен достъп до НБД „Население" при МРРБ, включително й било дадено право да извършва граждански регистрации по постоянен и настоящ адрес на лицата.
Към 07.03.2019 г. свидетелят К. К. бил кмет на Община XXXXXXXXX, избран на местни избори, издигнат за кмет от политическа партия „ГЕРБ“. 
Към същата дата свидетелката А. С. изпълнявала длъжността началник отдел „ГСР“ в Община XXXXXXXXX, назначена от кмета на Община XXXXXXXXXX – свидетеля К. К., като видно от длъжностната й характеристика /л.113-116/, връчена й на 11.07.2016 г., преките й задължения били да организира и ръководи дейността на отдела, да разпределя задачите на служителите в отдела, да ръководи и контролира изпълнението на основните и специфични дейности в отдела, свързани със съставянето на актове по гражданско състояни /раждане, брак и смърт/, да осигурява поддържането и следи за актуализирането на електронния регистър локална база данни „Население“, да извършва оперативен контрол за дейността в отдела  по предоставянето на информация и услуги на гражданите характерни за отдела и други.
Свидетелят К. К. към 07.03.2019 г. изпълнявал длъжността „Главен специалист „АО“ към отдел „Гражданско състояние и регистрация“ в Община XXXXXXXXX, като целта на длъжността му, видно от длъжностна характеристика /л.117-119 СП/, била да организира, да води деловодната дейност и да съставя необходимата документация в Кметство с. XXXXXXXX, а длъжностната му характеристика била разработена от свидетелката А. С. – началник отдел „ГСР“, връчена на свидетеля К. на 21.12.2016 г..
На 27.10.2019 г. били насрочени местни избори за кметове и общински съветници, включително и в Община XXXXXXXX. Кандидати за кмет на кметство XXXXXXXXX били само подсъдимата Д., издигната от политическа партия „ВМРО“ и свидетелят К. К., издигнат от политическа партия „ГЕРБ“. 
Към месец март 2019  процедурата във връзка с промяна на адрес извършвана от кметовете, на които било дадено право да извършват граждански регистрации по постоянен и настоящ адрес била следната: Кметовете на селата и кметските наместници приемали гражданите, които искат да си направят промяна на настоящия адрес на територията на съответното село или град. Предоставяли им били бланки — формуляри по Закона за гражданската регистрация, а именно - Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, както и адресна карта за настоящ адрес, на който гражданина иска да бъде регистриран. Тези формуляри задължително се попълвали собственоръчно лично от лицата, които искат тази услуга съгласно чл. 96 ал.2 от ЗГР, а когато лицето не може де ги попълни лично това ставало чрез пълномощник, който трябвало да представи нотариално заверено пълномощно, което се прилагало към документите. Когато искането за промяна на настоящ адрес било за малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение лица, заявяването се извършвало от законните им представители или лично и със съгласието на лицата. Също така, когато жилището, което е заявено за смяна на настоящ адрес не е собствено на човека, който иска да си смени адреса, се представяло задължително и писмено съгласие на собственика на жилището чрез Декларация по образец, подадена пак лично от самия собственик, съгласно чл.92 ал.З от ЗГР и попълнена и подписана лично от него, като ведно с декларацията се представял документ, от който да е видно, че е собственик на жилището, като това можело да бъде копие от нотариален акт, служебна бележка за платени данъци, бележка за платен ток или др. След като посочените лица желаещи промяна на адрес попълнели съответните формуляри и ги подпишат ги оставяли в кметствата. Кметът, след като получел попълнените и подписани формуляри издавал Удостоверение за настоящ адрес на лицето, поискало промяната на настоящия адрес, в което се вписвал заявения адрес, като един екземпляр от това удостоверение се прилагало към документите, а вторият екземпляр от него се предоставяло на лицето поискало промяната на настоящ адрес. Преди издаване на удостоверението за настоящ адрес всеки кмет и кметски наместник, който имал електронен подпис бил длъжен да влезе в записа на лицето, което искало услуга по гражданска регистрация в НБД „Население", за да направи цялостна справка на гражданин, което било нормативно уредено в ЗГР, в Наредбата за функциониране на ЕСГРАО и Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.
На територията на община XXXXXXXXX кметовете на селата и градовете събирали такъв вид документация, свързана със ЗГР в период за няколко дни до една седмица, след което те лично ги вземали и ги предоставяли за обработка в административния център в отдел „ГСР" в общинска администрация - гр. XXXXXXXXXX на длъжностните лица за обработката им в локална база данни „Население", след което документите са обработвали електронно за отразяването им и в НБД „Население". Документите, които се представяли от кметовете на селата в отдел „ГСР" в ОА-XXXXXXXXX били със зададени последователни номера, които били написани в искането, в адресната карта и в удостоверението и които били едни и същи, когато се отнасят за едно лице. За предаването и приемането на документите между кметовете на селата и служител от отдел „ГСР“ от ОА-XXXXXXXXX не се съставял приемо-предавателен протокол, не се давали входящи номера, както и в отдела „ГСР" нямало регистър, в който да се описват приетите документи. Единствено адресните карти и другите документи по ЗГР се описвали в деловоден дневник, който се намирал в кметствата на селата. След като постъпели такъв вид документи в отдел „ГСР", съответното длъжностно лице ги обработвало електронно в локална база данни „Население", след което ги актуализирало и изпращало файла в ТЗ „ГРАО"- XXXXXXXXXX. След актуализиране на тези данни, което ставало всеки работен ден, ново въведените данни от адресните карти или други документи по гражданско състояние вече били отразени и в НБД „Население". След като станела тази актуализация на данните, длъжностното лица от отдел „ГСР" проверявало въведените по адресната карта данни, а именно дали те са се отразили в личния регистрационен електронен картон на лицето, поискало смяната на адреса или друг вид услуга, след което единият екземпляр от адресната карта се прибирала в една папка, както и всички документи, обработени по ЗГР един път седмично се носели в ТЗ „ГРАО"-XXXXXXXX, за проверка. Ако всичко било нормално документите се връщали в ОА-гр. XXXXXXXXX, където се архивирали.
Свидетелите В. Е. Я. и Б. Д. Я. са съпрузи, като по време на брака им се родила дъщеря – Б. Б. Я., родeна на 23.12.2016 г. В. Е. Я. към 2018 г. имала семейна къща, находяща се в с. XXXXXXX, общ. XXXXXXXX, която се водела на името на нейния баща Е. П. М., който не живеел постоянно там.
В. Е. Я., Е. П. М. и Б. Д. Я. се познавали и били в добри отношения с подсъдимата С. В. Д..
През 2018г. семейство Я. започнали да ремонтират семейната къща в с. XXXXXXXX, с цел да се пренесат да живеят там. В тази връзка на 05.03.2019 г. В. Е. Я., Б. Д. Я. и Е. П. М. отишли в кметството на с. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, където подали необходимите документи за промяна на настоящия им адрес, съгласно Закона за гражданската регистрация, които написали собственоръчно и ги подписали, след което си тръгнали. На същия ден на основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението били издадени удостоверения изх. № 119 и изх. № 120 от 05.03.2019г., които следвало да бъдат предоставени за обработка в административен център, отдел „ГСР“ в общинска администрация гр. XXXXXXXX. На следващия ден подсъдимата Д. позвънила на В. Я. и съобщила, че е трябвало да попълнят и декларация за промяна на настоящия адрес и на детето им тъй като е малолетно и трябвало да се води на адреса на майката. Я. се разбрала с подсъдимата да отидат следващия ден в кметството и да подадат необходимите документи за малолетната Б. Б. Я..
На 07.03.2019г., сутринта в кметството в с. XXXXXXX, общ. XXXXXXXX отишли свидетелите В. Я., Б. Я. и Е. М., като с тях била две годишната Б. Б. Я. – родeна на 23.12.2016 г.. В кметството ги посрещнала подсъдимата С. Д., която им предоставила съответните документи, които трябва да попълнят, адресна карта за настоящ адрес, искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението и декларация по чл.92, ал.3 ЗГР. В този момент обаче Б. Я. била разстроена и постоянно плачела, като по едно време се залисала, заради което свидетелите В. и Б. Я. и Е. М.помолили кметицата, тя да им попълни документите за промяна на настоящ адрес на Б. Я. и да ги извика, за да може те да само да ги подпишат, поради което заради детето тя се съгласила и взела личните карти на свидетелите В. Я., Б. Я. и Е. М..
В изпълнение на вменените й служебни задължения на лице по гражданското състояние и с оглед на предоставения й електронен подпис за влизане за справки в база данни НБД „Население“, подсъдимата Д. на 07.03.2019 г. сутринта четири пъти – в 9,22 часа, 10,28 часа, 10,28 часа и 10,50 часа направила справки и влизала в регистъра на НБД „Население“ на лицето В. Е. Я.. От отразеното в регистъра се виждало, че В. Е. Я. има две дъщери, едната от които И. В. Г. /починала/, а другата Б. Б. Я.. Подсъдимата Д., вместо с имената на детето Б. Б. Я. попълнила всички документи с имената на починалото дете, а именно: адресна карта за настоящ адрес с имената на И. В. Г., искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението от В. Е. Я. и декларация по чл.92, ал.3 ЗГР от Е. П. М. с имената на И. В. Г..
След като попълнила документите, тя извикала В. и Б. Я. и Е. М., които подписали попълнението от подсъдимата документи, без да погледнат какво е записано в тях.
Въз основа на тези документи на основание чл.23, ал.1 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението подсъдимата С. Д. съставила Удостоверение за настоящ адрес № 127 от 07.03.2019 г. на името на починалото лице И. В. Г., който подпечатала и подписала.
На същия ден документите относно промяната на настоящ адрес на починалото лице И. В. Г., ведно с другите документи относно промяната на настоящ адрес на В. Я. и Б. Я. били предадени на длъжностно лице по гражданско състояние в служба ГРАО в Община XXXXXXXX – на свидетелката А. С., за предприемане на действия по промяна на регистрацията на настоящия адрес в НБД „Население“, от свидетеля К. К..
Свидетелката А. С. след преглед на документите пред свидетеля К. се усъмнила в тяхната истинност и достоверност, с оглед на това, че документите са подадени от името на пълнолетно лице чрез законните му представители, което я накарало да направи справка в регистъра НБД "Население", където установила, че се иска промяна на настоящ адрес на починалото лице И. В. Г., но същата не уведомила за това свидетелят К. или подсъдимата Д., каквато била обичайната практика при констатиране на нередности в документите, а на 21.03.2019 г. писмено сигнализирала кмета на община XXXXXXX – К. К., за което разговоряла с него, който от своя страна изготвил сигнал до РП - гр. Сандански, по която е била извършена проверка и образувано досъдебно производство, а издадените Удостоверения за настоящ адрес от името на И. В. Г., В. Е. Я. и Б. Д. Я. били анулирани.
От заключението на извършената по делото Съдебно-почеркова експертиза е видно, че подписите, положени срещу №1 в Адресна карта за настоящ адрес №127/07.03.2019 год. на името на И. В. Г. и за „подпис" в Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението от името на И. В. Г. №127/ 07.03.2019 год. са на В. Е. Я..
Подписът, положен срещу №2 в Адресна карта за настоящ адрес №127/07.03.2019 год. на името на И. В. Г. е на Б. Д. Я..
Подписът, положен под „длъжностно лице" в Удостоверение за настоящ адрес от името на И. В. Г. №127/ 07.03.2019 год. е на С. В. Д..
Подписът, положен за „декларатор" в ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.92, ал.З от името на Е. П. М. от 07.03.2019 год. е на Е. Д. М..
Ръкописно изписаните текстове, изпълнени върху Адресна карта за настоящ адрес №127/07.03.2019 год. на името на И. В. Г., Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението от името на И. В. Г. №123/ 07.03.2019 год. и ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 92, ал.З от името на Е. П. М. от 07.03.2019 год. са на С. В. Д.“.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:
Гореописаната фактическа обстановка съдът намира за установена, след като обсъди и прецени събраните по делото доказателства, а именно показанията на свидетелите В. Е. Я. /включително прочетените по реда на чл.281, ал.4, във вр. с чл.281, ал.1, т.1 НПК, Б. Д. Я. /включително прочетените по чл.281, ал.5, във вр. с чл.281, ал.1, т.2, пр.2 НПК/, Е. П. М. /включително прочетените по чл.281, ал.5, във вр. с чл.281, ал.1, т.2, пр.2 НПК/, А. Б. С. /включително прочетените по чл.281, ал.5, във вр. с чл.281, ал.1, т.2, пр.2 НПК/, К. А. К., К. Р. К./включително прочетените по  чл.281, ал.5, във вр. с чл.281, ал.1, т.1 НПК/, от проведената очна ставка между свидетелите А. С. и К. К. и писмените доказателства по делото –  том I: Сигнал от К. К.  - кмет на Община XXXXXXXXX № 752/28.03.2019 г., ведно със заверени копия на: Искане за издаване на Удостоверение въз основа на регистъра на населението с вх. № 127/07.03.2019 г.; Адресна карта за настоящ адрес вх. № 127/07.03.2019 г.; Приходна квитанция за платен данък № 5109014950/07.03.2019 г.; Удостоверение за настоящ адрес № 127/07.03.2019 г. на И. Г.; Декларация по чл. 93, ал. 3 от ЗГР; Акт за смърт на И. В. Г.; Съобщение за смърт № 169/01.12.2011 г. на  И. Г.; Справка от НБД „Население“ на лицето И. Г.; Справка от НБД „Население“ на лицето В. Е. Я.; Докладна записка с вх. № Z-57/21.03.2019 т. от А. Б. С.; Писмо до С. Д. с изх. № 10 00-20/21.03.2019 г.; Докладна от С. Д. с вх. № 10 00-21/25.03.2019 г., Адресна карта за настоящ адрес на И. Г. вх. № 127/07.03.2019 г.  в оригинал и под индиго – л. 10-20 от ДП; Приходна квитанция № 5109014950/07.03.2019 г. – л. 21 от ДП; Удостоверение за настоящ адрес № 127/07.03.2019 г. на И. Г. – в оригинал – л. 22 от ДП; Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението вх. № 127/07.03.2019 г.  от В. Я. – в оригинал – л. 23 от ДП; декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация  - оригинал . л. 24 от ДП; обяснение от В. Я. – л. 25 от ДП; Протокол за снемане на сравнителни образци от почерк и подпис на лицето В.Я. – л. 28 от ДП; Протокол за снемане на сравнителни образци от почерк и подпис на лицето В. Я. – л. 29 от ДП; обяснение от Б. Я. от 25.04.2019 г. – л. 30 от ДП; Протокол за снемане на сравнителни образци от почерк и подпис на лицето Б. Я. – л. 31 от ДП; Протокол за снемане на сравнителни образци от почерк и подпис на лицето Б. Я. – л. 32 от ДП; Обяснение от Е. П. М. от 30.04.2019 г. – л. 33 от ДП; Обяснение от Е. М. от 07.04.2019 г.  – л. 34 от ДП; Протокол за снемане на сравнителни образци от почерк и подпис на лицето Е. М. от 30.04.2019 г. – л. 35 от ДП; Протокол за снемане на сравнителни образци от почерк и подпис на лицето Е. М. – л. 36 от ДП; Становище от С. Д. от 07.05.2019 г. – л. 38 от ДП; Протокол за снемане на сравнителни образци от почерк и подпис на лицето С. Д.  от 07.05.2019 г. – л. 39 от ДП; Протокол за снемане на сравнителни образци от почерк и подпис на лицето С. Д. от 23.05.2019 г. л. 40 от ДП;  Протокол за снемане на сравнителни образци от почерк и подпис на лицето С. Д. от 23.05.2019 г. – л. 41 от ДП; Сведение от А. Б. С. от06.06.2019 г. – л. 44-48 от ДП; експертна справка № 39/28.05.2019 г. от И. Н. и  от том ІІ по ДП № 71/19 г. на ОСлО – XXXXXXXXX: Протокол за вземане на образци за сравнително изследване изх. № СлО № 2585/29.07.2019 г. – л. 13-14 от ДП; Протокол за вземане на образци за сравнително изследване изх. № СЛО № 2585/29.07.2019 г. – л. 21-22 от ДП; Протокол за вземане на образци за сравнително изследване изх. –№ СЛО № 2585/29.07.2019 г. – л. 28-29 от ДП; Протокол за вземане на образци за сравнително изследване изх. № СлО № 2585/07.08.2019 г. – л. 40-41 от ДП; Протокол за доброволно предаване вх. № СлО-2585/2019 г. от 07.08.2019 г. – л. 42-43 от ДП; Адресна карта за настоящ адрес вх. № 119/05.03.2019 г. на В. Я. – оригинал и под индиго – л. 44-45 от ДП; Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението вх. № 119/05.03.2019 г. от В. Я. – в оригинал – л. 46 от ДП; Удостоверение за настоящ адрес на В. Е. Я. изх. № 119/05.03.2019 г. в оригинал – л. 47 от ДП; Декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация от Е. П. М. – л. 48 от ДП;  Приходна квитанция № 5109014950/07.03.2019 г. – л. 49 от ДП; Адресна карта за настоящ адрес от Б. Я. вх. № 120/05.03.2019 г. – л. 50 от ДП – оригинал и под индиго - л. 50-51 от ДП; Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението вх. № 120/05.03.2019 г. от Б. Д. Я. – л. 52 от ДП; декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация от Е. П. М. – л. 53 от ДП; Удостоверение за настоящ адрес изх. № 120/05.03.2019 г. на Б. Д. Я. – л. 54 от ДП; Приходна квитанция № 5109014950/07.03.2019 г. – л. 55 от ДП; Решение № 340-МИ от 27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия XXXXXXXXX – л. 76 от ДП; Писмо  от ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване изх. № АУ04-285/17.05.2016 г. до кмета на община XXXXXXXXX К. К. – л. 77-78 от ДП; Заповед № АПИОЧР-12/28.03.2016 г. на кмета на Община XXXXXXXX – л. 79-80 от ДП; Приложение /съгласно т.6,3 от Споразумението/ - л. 81 от ДП; Заповед № А-107/16.11.2015 г. на кмета на Община XXXXXXXXX – л. 82-83 от ДП;  Справка от Окръжна прокуратура Благоевград – Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Правила за работа с Регистъра на населението – НБДН в ПРБ от 18.07.2019 г. – л. 107 от ДП; Справка от НБД Население - Пълни данни за В. Е. Я.  ПОБЛ06  18.07.2019 г. – л. 108 от ДП; Справка от НБД „Население“ – Пълни данни за Б. Д. Я. – л. 109 от ДП; Справка от НБД „Население“ – Пълни данни за Е. П. М. – л. 110 от ДП; Справка от НБД „Население“ – Пълни данни за И. В. Г. – л. 111 от ДП; Справка от НБД „Население“ – Пълни данни за С. В. Д. – л. 112 от ДП; Справка от НБД „Население“ – Пълни данни за Б. Б. Я. – л. 113 от ДП;  декларация за семейно и материално положение и имотно състояние от подсъдимата Д., както и длъжностна характеристика на началник отдел „Гражданско състояние и регистрация“ в Община XXXXXXXXX и длъжностна характеристика на длъжността главен специалист „АО“ към отдел „Гражданско състояние и регистрация“ в Община XXXXXXXXXX и от заключението по изготвената на ДП и приета в с.з. Съдебно-почеркова експертиза – л.124-149 ДП, том втори.
Съдът подложи на обстоен анализ гласните доказателства, анализирани по отделно и в съвкупност с писмените доказателства събрани по делото и след като прецени тяхната логичност и взаимна кореспонденция, прие че част от тях съставляват годна доказателствена основа. 
Особено внимателно съдът анализира изложението на свидетеля К. К., като съобрази, че от него изхожда сигналът, дал повод за образуване на досъдебното производство и на свидетелката А. С., подала докладната записка за изготвяне на сигнала, поради което показанията им сами се нуждаят от доказване. Съдът не намери изопачени данни в показанията на свидетеля К., който установява от коя политическа партия е бил издигнат за кмет на Община XXXXXXXX, а именно от политическа партия „ГЕРБ“, от коя политическа партия е била издигната подсъдимата Д., а именно от политическа партия „ВМРО“, как е узнал от свидетелката С. за изготвянето на процесното удостоверение от подсъдимата Д. и за действията, които са предприели впоследствие и преди това: „Мисля, че в момента, в който пуснах докладната на госпожа Д. и преди до стигне докладната при мен тя ми обясни, че е станала техническа грешка, в този период. Тя беше уведомена, че ще има такова искане към нея за докладна“, поради което ги кредитира изцяло като последователни, вътрешно безпротиворечиви и логични. Все в тази посока са и показанията на свидетелката С., в частите, в които съобщава при разпита й в с.з., че е била назначена на длъжността, която изпълнява от кмета К. К., което се потвърждава от длъжностната й характеристика, видно от която, същата е назначена на 11.07.2016 г., когато кмет е бил свидетелят К.. Съдът кредитира показанията на свидетелката С., дадени в съдебно заседание и в частите, от които се установява длъжността, която е изпълнявала към инкриминираната дата, вменените й задължения, които изцяло се припокриват с представената и приета по делото длъжностна характеристика, каква е била процедурата извършвана от кметовете, на които било дадено право да извършват граждански регистрации по постоянен и настоящ адрес към месец март 2019, във връзка с промяната на адрес, както и че подробно е преглеждала предоставените й документи и че кметовете са знаели за това: „Да, казах, че подробно съм преглеждала документите дали има някакви грешки, дали отговарят на законовите изисквания. Кметовете по места знаеха каква подробна проверка  извършвахме. Всички кметове на населени места  знаеха, че аз извършвам такава проверка и ако някъде има неточности, аз ги уведомявам за тези неточности. За конкретния случай не съм уведомила Д., че се е случила такава нередност, тъй като тя е доколкото знам, тя е кмет втори мандат, това са 8 години  и трябва да е на ти със законите , има достъп до Националната база „Данни“ /л.98 СП/, тъй като тя най-добре е запозната с начина по който е осъществява контролът, а за това защо не е уведомила подсъдимата Д. за „допуснатата техническа грешка“ /така както е казала на свидетеля К. – малко по-горе в мотивите/ съдът ще коментира изявлението й при обсъждане на мотивите от правна страна, тъй като показанията й в тази част съдържат не само факти, на които съдът стъпи при изграждане на фактическата обстановка, но и съждения. Съдът обаче, отказа да даде вяра на показанията на свидетелката С. в частите, в които твърди, че устно не е разговаряла със свидетеля К. преди да пусне докладната записка, тъй като на първо място твърдения в подобен смисъл се опровергават от показанията на свидетеля К., цитирани малко по-горе в мотивите и на второ място от собствените й показания, които са твърде уклончиви относно времето от установяване на объркването в процесните документи до подаването на докладната записка до кмета К., което наложи и прочитане на показанията й дадени в ДП, на които съдът стъпи изцяло относно констатациите за периода от време на подаване на докладната, а именно 21.03.2019 г. Все в този ред на мисли, съдът отказа да даде вяра на свидетелката С. относно това кой е отнесъл процесните документи в Община XXXXXXXX /тя твърди, че това е подсъдимата Д./, тъй като показанията й не се подкрепят от показанията на свидетеля К., прочетени по реда на чл.281, ал.5, във вр. с чл.281, ал.1, т.1 НПК /в които твърди, че той е занесъл документите, на които съдът даде изцяло вяра: „Доколкото си спомням аз занесох предявените ми от Вас документи в служба ГРАО в Община XXXXXXXXXX, заедно с други, които бяха окомплектовани от кметицата, като не мога да си спомня точно кога стана това. Там ги предадох на А. С., както и по принцип  съм процедирал, като тя на място започна да ги проверява пред мен и още тогава ми каза, че има някаква грешка, като ми каза, че е било регистрирано за промяна на настоящ адрес починало дете. Не мога да си спомня името на това починало дете, което тогава С. ми каза, тъй като нищо не ми говореше това име. Аз бях много учуден, когато тя ми каза това и тя задържа всички документи, които й бях занесъл, като каза, че ще ги задържи, за да се доизяснят нещата. Аз й оставих всички документи и си тръгнах. Аз се върнах в кметството, като тогава точно не мога да си спомня дали там беше кметицата С. Д.. Спомням си, че тя ме попита за документите, къде са документите, при което аз й казах, че са останали в служба „ГРОА“, Община XXXXXXXXX за проверка, но не й казах по какви причини са останали там или по-точно не й казах, че С. е установила , че е направено искане  за промяна на настоящ адрес на починало дете, тъй като и самият аз не бях сигурен в това“ /л.125 СП/, тъй като са били дадени по-близо по време в сравнение с разпита му от с.з. и предвид обстоятелството, че към датата на разпита му в с.з. свидетелят К. е бил заинтересован от изхода на делото, предвид и избора му за кмет на с. XXXXXXXX в края на 2019 г., предложен от политическа партия ГЕРБ /с оглед подадения сигнал именно от свидетеля К./, на които избори са били опоненти едниствено двамата с подсъдимата Д., както твърди самият той в с.з. /в тази част съдът кредитира показанията му дадени в с.з., тъй като същият като участник в изборите е най-добре запознат със случващото се/. В този ред на мисли, съдът отказа да даде вяра и на показанията на свидетелите С. и К., дадени при осъществяване на очната ставка между двамата в с.з., а именно, че документите са били отнесени в Община XXXXXXXX от подсъдимата Д.. Съдът не даде вяра и на заявеното от този свидетел в с.з., че подсъдимата и свидетелят Е. М. са братовчеди, тъй като показанията му в тази посока са противоречиви, той твърди, че са роднини, като не може да каже какви роднини са, а изказва предположение. В останалата част извън коментираната, съдът даде вяра на заявеното от свидетеля К. при разпита му в с.з. относно начина по който са работели с подсъдимата Д. при обработка на документите на гражданите във връзка с промяна на адресната им регистрация, тъй като са последователни и логични.
Съдът възприе и показанията на свидетелите В. Е. Я., дадени в с.з., /като съдът отказа да изгради фактически констатации от прочетените й по реда на чл.281, ал.4, във вр. с чл.281, ал.1, т.1 НПК относно заявеното от нея кой е положил подписа в искането за издаване на удостоверение, тъй като подобни изявления противоречат на заключението на съдебно-почерковата експертиза, която съдът прие в с.з./, Б. Д. Я. /включително прочетените по чл.281, ал.5, във вр. с чл.281, ал.1, т.2, пр.2 НПК/, Е. П. М. /включително прочетените по чл.281, ал.5, във вр. с чл.281, ал.1, т.2, пр.2 НПК/. В тях те описват кога и къде, в какъв порядък са се случили събитията на инкриминираната дата, кои лица са отишли при подсъдимата Д. в кметството на с. XXXXXXXXX, че детето им е било разстроено и са слезли да чакат подсъдимата да оформи документите, която впоследствие ги е извикала, като за неща за които нямат спомен го съобщават коректно. В изложението им пред съда бе наблюдавана последователност, конкретика и взаимна кореспонденция. Именно поради това, съдът възприе заявеното от тях като обективно изложение на интересуващите делото факти и обстоятелства и съответно годна доказателствена основа, подкрепящо се и от заключението по изготвената съдебно-почерковата експертиза и писмените доказателства по делото във връзка с промяна на адресите им, включително, че удостоверения на свидетелите В. Я. и Б. Я. не им били дадени, а същите били анулирани, които писмени доказателства съдът също кредитира.  
Съдът кредитира и писмените доказателства по делото, като изготвени по надлежния ред, а именно решение № 340-МИ/27.10.2015 г., от което е видно, че подсъдимата С. В. Д. била избрана за кмет на кметство XXXXXXXX, обл. XXXXXXXX, издигната от ПП „ВМРО - Българско национално движение“ на изборите проведени на 25.10.2015 г., като след тази дата започнала да изпълнява длъжността кмет на с. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX. Съдът кредити и Заповед №А-107/16.11.2015г. на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 14 от ЗМСМА, с която кметът на община XXXXXXXX й възложил функциите на длъжностно лице по гражданско състояние за мандат 2015 -2019 г. 
Констатация за съдебното минало на подсъдимата и характеристичните данни съдът направи въз основа на приложените и приети по делото като писмени доказателства справка за съдимост и ДСМПИС.
Съдът даде вяра на заключението на изготвената по делото съдебно-почеркова експертиза, като съобрази специалните познания на вещото лице и последователността в изложението на експертната му позиция.
Съдът кредитира и всички събрани по делото и некоментирани писмени доказателства. Същите са логични и съответстват в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:
От изложената и установена по безспорен начин фактическа обстановка не се установи С. Д. да е осъществила състава на престъплението по чл.311, ал.1 НК, а именно, че на 07.03.2019 година в село XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXX, в качеството си на длъжностно лице - кмет на село XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, назначена на длъжността с Решение на ОИК - XXXXXXXX № 340-МИ XXXXXXXXX от 27.10.2015 година, в кръга на службата й, изпълнявайки функциите на длъжностно лице по гражданско състояние, възложени й със Заповед № А-107/16.11.2015г. на кмета на община XXXXXXXXX и осигурения й в тази връзка със Заповед №АПИОЧР-12/28.03.2016г. на кмета на община XXXXXXXX универсален електронен подпис и достъп до НБД „Население" при МРРБ за извършване на необходимите справки, да е съставила официален документ - Удостоверение за настоящ адрес изх. № 127/07.03.2019г. на основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението на лицето И. В. Г., в който са удостоверени неверни обстоятелства, че лицето И. В. Г. /починала на 01.12.2011 г./ има заявен последен настоящ адрес - с. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXX, ул."XXXXXXX"№XX, с цел да бъде използван тоя документ, като доказателство за тези обстоятелства, а именно да бъде представен пред служител от служба „ГРАО" в община XXXXXXX, за обработка и електронно отразяване на промяната по заявения настоящ адрес на И. В. Г. в регистъра НБД „Население"
Лъжливото документиране се изразява в съставяне на истински удостоверителен /официален или частен/ документ, в който удостоверените факти или обстоятелства не съответстват на обективната действителност, като от субективна страна е необходимо то да е извършено с цел така изготвеният документ да бъде използван като доказателство за тези факти, обстоятелства или изявления. В случая съставеното от подсъдимата Д. удостоверение за настоящ адрес е удостоверителен - официален документ.
Субект на престъплението на това престъпление може да бъде само длъжностно лице, което в кръга на службата си има задължение да отразява истината при съставяне на удостоверителни документи. Със Заповед №А- 107/16.11.2015г. на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 14 от ЗМСМА кмета на община XXXXXXXX е възложил на подсъдимата Д. функциите на длъжностно лице по гражданско състояние, което при необходимост да издава удостоверения за настоящ адрес и т.н., като в тази връзка й е бил осигурен универсален електронен подпис / Заповед №АПИОЧР-12/28.03.2016г. на кмета на община XXXXXXXXX/. Длъжностите лица - Кмет на населено място имат специална удостоверителна функция при документооборота, като с техните действия се гарантира законосъобразното съставяне и използване на документите с удостоверително значение.
Престъплението по чл.311 ал.1 от НК е умишлено и тъй като с него се преследва определена цел осъществяването му е възможно единствено при наличието на пряк умисъл. За субективната съставомерност на престъплението по чл.311 ал.1 от НК е необходимо в съзнанието на дееца да са налице конкретни представи, че при съставянето на документа са внесени в него неверни обстоятелства или изявления и наред с това да цели така съставения документ да бъде използван като доказателство за тези обстоятелства. В противен случай, при отсъствието на подобни представи, ще е налице несъставомерност на деянието по чл.311 НК от субективна страна.
В конкретния случай от всички събрани по делото доказателства не можа да се установи от субективна страна престъплението вменено на подсъдимата Д. да е умишлено и то с пряк умисъл, т.е. подсъдимата да е предвиждала настъпването на общественопасните последици и да е искала това - в съзнанието на Д. не са били налице конкретни представи, че при съставянето на документа са внесени в него неверни обстоятелства и така съставения документ „Удостоверение за настоящ адрес“ ще бъде използван от нея като доказателство за тези обстоятелства. В този смисъл в Решение № 400 от 1981 г. по н. д. № 251/81 г., I н. о. е отбелязано, че за субективния състав на престъплението по чл. 311, ал. 1 НК е достатъчно деецът в момента на подписване на документа да съзнава, че вписаните в него обстоятелства или изявления са неверни. 
В конкретния казус не се доказа подсъдимата Д., независимо от извършените четири регистрирани проверки в регистъра НБД „Население“ с предадения й електронен подпис, да е целяла да отрази името на починалото дете на свидетелката Я., а именно И. В. Г., която към 07.03.2019 г. е следвало да бъде пълнолетна, а не на живото малолетно дете в изготвеното удостоверение за настоящ адрес. 
На първо място аргумент в тази посока е обстоятелството, че не се се доказа от свидетелските показания по делото подсъдимата да е знаела този факт. Но дори да го е знаела, самото й достъпване четири пъти в един по-продължителен интервал от време в системата в 9,22 часа, 10,28 часа, 10,28 часа и 10,50 часа, където се виждало, че В. Е. Я. има две дъщери, едната от които И. В. Г. /починала/, а другата Б. Б. Я., свидетелства, че същата очевидно е имала и други ангажименти,  а не само изготвянето на документите, предшестващи издаването на това удостоверение, включително и технически проблеми в системата, именно с оглед отразеното й влизане два пъти в един и същи отрязък от време.
В подкрепа на този извод е и фактът, че подсъдимата е попълнила в Адресната карта за настоящ адрес името на детето, което е починало и към онзи момент с ЕГН, свидетелстващо пълнолетие, но въпреки това, предоставено за подпис на лица, които са законни представители, което е нелогично да бъде извършено от лице, което от 8 години е кмет и познава законите и което знае как се извършва проверката в Община XXXXXXXXX, а именно детайлно от свидетелката С., за което е и била спокойна, че при грешка ще бъде поправена и ще я уведомят за това, което обаче в случая не било сторено, а вместо това същата съобщила за техническата грешка на свидетеля К. и подаден сигнал в РП-Сандански. Предвид обстоятелствто, че към онзи момент свидетелят К. бил кмет на Община XXXXXXXXX и с оглед предстоящите местни избори на 27.10.2019 г. е съвсем естествено вниманието му да е било изострено към евентуални нарушения или извършени престъпления от опонентите му в предстоящата предизборна кампания. Безспорно се установи, че подсъдимата Д. е била кмет към месец март 2019 г., избрана от политическа партия ВМРО, а свидетелят К. от политическа партия ГЕРБ, безспорно се установи, че свидетелката С. е била назначена на длъжността „ГСР“ в Община XXXXXXXX от свидетеля К., както и безспорно се установи, че единствените кандидати за кметове на с. XXXXXXXXX на насрочените местни избори за кметове и общински съветници, включително в Община XXXXXXXXXX през 27.10.2019 г. били само подсъдимата Д., издигната от политическа партия „ВМРО“ и свидетелят К. К., издигнат от политическа партия „ГЕРБ“, поради което и съзирайки умисъл в действията на подсъдимата Д. при изготвянето на процесните документи свидетелят К. е подал и сигнала до РП-Сандански, след докладна записка от свидетелката С.. Но всички тези действия макар и последващи съставянето на документите свидетелстват именно за ненужна активност и за преднамереност от страна на подалите сигнала към действията на подсъдимата. Възможно е било поправянето на техническата грешка, но вместо това е бил подаден сигнал до РП-Сандански и адресните карти на свидетелите Я. анулирани, „защото били в купчинката“ според свидетелката С.. Неясно защо това се е случило, но тази преценка е изцяло в правомощията на прокурора.
На следващо място, фактът, че през месец октомври 2019 г. е имало избори за кмет и общински съветници няма как да обоснове извод, че съставянето на процесното удостоверение за настоящ адрес би допринесло за един глас в повече за подсъдимата Д.. Ноторно известно е на всички, че при изборите е налична комисия, съставена от представители на различни политически партии, която проверява самоличността на гласоподавателите, удостоверява броя на гласовете и на тази плоскост подобен извод е несъстоятелен. 
В този смисъл и тъй като от субективна страна не се установи, че подсъдимата е извършила изпълнителното деяние, съдът счита, че липсва и прекия умисъл от страна на подсъдимата за извършване на престъпление по чл. 311, ал.1 от НК. Подобен решаващ извод в допустимата от закона степен осигурява процесуална справедливост, като държи сметка за наличните доказателства и особеностите на казуса.
Поради изложените съображения съдът прие, че подсъдимата Д. не е извършила престъплението, в което се обвинява, поради което и на основание чл. 304 НПК я призна за невинна и я оправда по повдигнатото обвинение по чл. 311, ал.1 от НК. 

ПО РАЗНОСКИТЕ
Предвид изхода на делото и на основание чл.190, ал.1 от НПК разноските по делото в размер на 363,00 /триста шестдесет и три/ лева за изготвената съдебно-почеркова експертиза остават за сметка на държавата.
По изложените съображения съдът постанови мотивите си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:











