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                                           П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 900214

                                            гр. Сандански, 08.07.2022 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на осми юли, през две хиляди двадесет и втората  година, наказателно отделение, трети състав:

	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
и при участието на секретаря Йорданка Стойкова, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.ч.х.д. № 60  по описа на съда за 2021 г. 

Въз основа на Закона и доказателствата по делото,

                                                             ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА  Т. С. Х. – роден на 18.11.1996 г. в град XXXXXX,  с постоянен и настоящ адрес град XXXXXXX, ж.к. „XXXXX“ XX, бл. XX, вх. „XX“, ет. XX ап. XX, българин, български гражданин, със средно-специално образование, неженен, неосъждан, работи като шофьор в куриерска фирма „XXXXXXXX“,  ЕГН XXXXXXXX ЗА ВИНОВЕН в това,   че на 18.08.2019г., около 02.00 часа, в село XXXXXXX, община XXXXXXXX, пред дискотеката на площада, чрез нанасяне на удар с юмрук в областта на лицето К. О. М., с постоянен и настоящ адрес град XXXXXXXX, улица „XXXXXXXX“ № XX, ет. XX, ап. XX, ЕГН XXXXXXXX му е  причинил  лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК – контузия в областта на главата – контузия на долния лицев етаж вляво, контузия на лява долно челюстна става, разкъсно-контузна рана по вътрешната повърхност на лявата буза, хематом /кръвонасядане/ в областта на лявата буза, нарушение на съзнанието – мозъчно сътресение - престъпление по чл.130, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА като на основание чл. 130, ал. 1, вр. чл. 78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА административно наказание „Глоба” в размер на 3000.00 /три хиляди/  лева.

ОСЪЖДА  Т. С. Х.,  с постоянен и настоящ адрес град XXXXXXX, ж.к. „XXXXXXX“ XX, бл. XX, вх. „XX“, ет. XX ап. XX,  ЕГН XXXXXXXXX да заплати на  К. О. М., с постоянен и настоящ адрес град XXXXXX, улица „XXXXXXX“ № XX, ет. XX, ап. XX, ЕГН XXXXXXXX сумата от 3000.00/ три хиляди/лева,  представляваща  обезщетение за претърпени неимуществени вреди от деянието по чл.130, ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на деянието – 18.08.2019г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ  гражданския иск в останалата му част до предявения размер  от 10 000/десет хиляди/ лева , като неоснователен.

ОСЪЖДА Т. С. Х.,  с постоянен и настоящ адрес град XXXXXXX, ж.к. „XXXXXXX“ XX, бл. XX, вх. „XX“, ет. XX ап. XX,  ЕГН XXXXXXXX  да заплати на  К. О. М., с постоянен и настоящ адрес град XXXXXXX, улица „XXXXXXX“ № XX, ет. XX, ап. XX, ЕГН XXXXXXXX сумата от 442,00 /четиристотин четиридесет и два лв. 00 ст./, представляваща сторени по делото  разноски, както и сумата от 800,00 /осемстотин лв. 00 ст./ разноски за адвокатско възнаграждение. 

ОСЪЖДА Т. С. Х.,  с постоянен и настоящ адрес град XXXXXXX, ж.к. „XXXXXXXX“ XX, бл. XX, вх. „XX“, ет. XX ап. XX,  ЕГН XXXXXXXXXX   да заплати държавна такса върху уважената част на предявеният граждански иск в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева,  както и 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

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






