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 Протоколно определение № 112

Номер 112 Година 24.06.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 24.06 Година 2020

В закрито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от съдия Янков

Наказателно общ характер дело

номер 20195430200123 по описа за 2020 година

СЪДЪТ НАМИРА, че така представеното споразумение не противоречи на 
закона и морала и следва да бъде одобрено така, както е представено пред съда 
и затова

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ   като непротиворечащо на закона 
и морала, постигнато между ПЕТКО ДОБРИНОВ БРАТОВАНОВ  –Прокурор 
в Районна прокуратура гр. С.  и  адвокат Ф. Т. – адвокат  от адвокатска 
колегия С.,  защитник на Е. Д. Ж. ,  ЕГН: *  ,  подсъдим по НОХД  № 123/2019 
г. по описа на РС-М., по силата на което:

I.ПРИЗНАВА  подсъдимия Е. Д. Ж., с ЕГН: *, роден  на ** г. в с. С., общ. С., 
българин с българско гражданство, живущ в гр. Р., със средно-специално 
образование,  работи като строителен работник, неженен, неосъждан 
/реабилитиран по право/,  ЗА ВИНОВЕН  / с форма на вина- пряк умисъл / за 
това, че:  За периода от месец март 2018 год. до месец юни 2019 г. включително 
в гр. Р., обл. Смолянска, след като е бил осъден да издържа свой низходящ – 
детето си К. Е. Ж., родена на *** год. като заплаща ежемесечно издръжка в 
размер на 127,50 лв. /сто двадесет и седем лева и петдесет стотинки/ на Н. Н. Д. 
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от гр. Р., обл. Смолянска, като майка и законен представител на малолетното 
им дете, съгласно Съдебно решение № 176/29.11.2017 г. по гражданско дело № 
137/2017 год. по описа на РС – М. /влязло в законна сила на 14.12.2017 год./, 
съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни 
вноски - 16 /шестнадесет/ месечни вноски по 127,50 лв. за времето от 
01.03.2018 год. до 01.06.2019 год. включително, възлизащи общо на сумата от 
2040 лв. /две хиляди и четиридесет лева/ -  престъпление по чл.183, ал.1 от 
НК.

II. ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО

На подсъдимия Е. Д. Ж. за извършеното престъпление по чл.183, ал.1 от НК 
СЕ НАЛАГА   наказание  „ПРОБАЦИЯ“ със следните пробационни мерки: 

 1. На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 42б от НК – 
„Задължителна регистрация по настоящ А.“  с периодичност на срещите 
два пъти седмично за срок от 6 /шест / месеца ;
 2. На основание чл.42а, ал. 2, т. 2 НК – „Задължителни периодични 
срещи е пробационен служител“ за срок от  6 /шест / месеца.

V. ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ- 2040 лв. – възстановени.

VІ.ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА- няма.

VІІ.РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО -  252 /двеста петдесет и два/ лева, да се 
заплатят  от подсъдимия Е. Д. Ж. по сметката на ОД на МВР С., в банка ДСК 
клон гр. С..

С ОГЛЕД постигнатото споразумение СЪДЪТ НАМИРА, че производството по 
настоящото дело следва да бъде прекратено и мярката за неотклонение по 
отношение на подсъдимия отменена, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 123/2019 г. по описа на Районен 
съд-М..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване не подлежи на обжалване.
С  оглед постигнатото споразумение  СЪДЪТ НАМИРА, че ще следва да бъде 
отменена по отношение на подсъдимия Е. Д. Ж. мярка за неотклонение 
„Задържане под стража”, поради което
О П Р Е Д Е Л И: 
ОТМЕНЯ  мярката за неотклонение ”Задържане под стража” на подсъдимия 
Е. Д. Ж..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  за мярката за неотклонение подлежи на жалба и протест в 
7-мо дневен срок от днес пред Окръжен съд-С..
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ПРЕПИС от определението с което се отменя мярката за неотклонение 
„Задържане под стража“ да се даде на ОЗ „Охрана“ за сведение и изпълнение. 
 


