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 Протоколно определение № 10176

Номер 10176 Година 01.09.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 01.09 Година 2020

В закрито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от съдия Янков

Наказателно общ характер дело

номер 20205430200047 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 представеното  СПОРАЗУМЕНИЕ  като непротиворечащо на 
закона и морала, постигнато между ПЕТКО ДОБРИНОВ БРАТОВАНОВ  – 
Прокурор  в Районна прокуратура гр. С.  и адвокат САБИНА О.  – адвокат  от 
адвокатска колегия С. в качеството й на   служебен защитник   на  З. Р. К.,   
ЕГН: *,  подсъдим   по НОХД  № 47/2020 г. по описа на РС-М., по силата на 
което:

I.ПРИЗНАВА   подсъдимия  З. Р. К., роден на ..... в гр. М., българин, с 
българско гражданство, живущ в с. Ч.,  общ. М., с основно образование, 
безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН *  ЗА ВИНОВЕН   /с форма на вина-
пряк умисъл/,  в това че: За времето от около 17,00 ч. на 10.11.2019 г. до 11.00 ч. 
на16.11.2019год. от стая на първия етаж на двуетажна масивна постройка 
/вила/, находяща се в местността „Елата“ /“Гъбата“/, землището на с. М., общ. 
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М., собственост на Х. С. К. ЕГН: * от с. М., общ. М., обл. С., при условията на 
продължавано престъпление, чрез повреждане на прегради, здраво направени за 
защита на имот /взломяване на източния прозорец на стаята/, като е използвал 
техническо средство - нож, е отнел чужди движими вещи както следва:
- За времето от 17.00 ч. на 10.11.2019 год. до 10,15 ч. на 12.11.2019 год. от стая 
на първия етаж на двуетажна масивна постройка /вила/, находяща се в 
местността „Елата“ /“Гъбата“/, землището на с. М., общ. М., собственост на Х. 
С. К. ЕГН * от с. М., общ. М., обл. С. е отнел чужди движими вещи - 2 /два/ 
броя стъклени шишета с вместимост от по 0,750 мл. пълни с домашна ракия на 
обща стойност 11 лева /единадесет лева/, 1 /един/ брой стъклено шише с 
вместимост от 0,500 мл. уиски „Черен овен“ на стойност 7,20 лв. /седем лева и 
двадесет стотинки/, 1 /един радиоприемник марка „Elekom“, модел ЕК-2838 
UAR на стойност 23,20 лв. /двадесет и три лева и двадесет стотинки/, 1 /един/ 
брой флаш-памет „Verbatim“ 8 GB на стойност 13,60 лв. /тринадесет лева и 
шестдесет стотинки/ на обща стойност 55,00 лв. /петдесет и пет лева/ от 
владението на Х. С. К. ЕГН * от село М., общ. М., обл. С., без негово съгласие с 
намерение противозаконно да ги присвои:
 - За времето от около 15,00 ч. на 12.11.2019 г. до 11.00 ч. на 16.11.2019год. от 
стая на първия етаж на двуетажна масивна постройка /вила/, находяща се в 
местността „Елата“ /“Гъбата“/, землището на с. М., общ. М., собственост на Х. 
С. К. ЕГН * от село М., общ. М., обл. С. е отнел чужди движими вещи - 1 /един/ 
брой кутия с шоколадови бонбони с надпис на нея „Сезони“ с аромат на ягода, 
160 гр., на стойност 2,50 лв. /два лева и петдесет стотинки/, 1 /един/ брой кутия 
с шоколадови бонбони с надпис на нея „Suchard“, 153 гр. е 3,70 лв. /три лева и 
седемдесет стотинки/, 1 /един/ брой кутия с шоколадови бонбони с надпис на 
нея „Fruits De Мег“ 250 гр. на стойност 4,60 лв. /четири лева и шестдесет 
стотинки/ и 1/един/ брой флаш-памет „Арасег“ 4 GB на стойност 7,20 лв. /седем 
лева и двадесет стотинки/ на обща стойност 18,00 лв. /осемнадесет лева/ от 
владението на Х. С. К. ЕГН * от село М., общ. М., обл. С., без негово съгласие с 
намерение противозаконно да ги присвои, всичко чужди движими вещи на 
обща стойност 73 лв. /седемдесет и три лева/ от владението на Х. С. К., без 
негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като по време на 
досъдебното производство сам е посочил местонахождението и предал на 
разследващите органи следните движими вещи: радиоприемник марка 
„Elekom“, модел ЕК-2838 UAR, на стойност 23,20 лв., 1 брой флаш-памет 
„Verbatim“, на стойност 13,60 лв., 1 брой флаш-памет „Apacer“, на стойност 
7,20 лв., трите на обща стойност 44 лв., а разликата до 73 лв. в размер на 29 лв. 
е възстановена на пострадалия св. Х. К. в съдебно заседание  - престъпление 
по чл. 197, т.3,  във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. ІІ-ро и т. 4, предл. ІІ-ро, 
във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

II. ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО:
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На  подсъдимия  З. Р. К. за извършеното от него престъпление,  СЕ   НАЛАГА  
наказание по чл. 197, т.3,  във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. ІІ-ро и т. 4, предл. 
ІІ-ро, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 42а, ал. 2, т.1 и 2 
и 6 от НК - ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес с. Ч., община 
М. за срок от  6 /шест/ месеца и
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок   от 6 
/шест/ месеца.
3. 100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото.
4. Причинените от деянието имуществени вреди  са възстановени.

На основание чл. 59, ал.2, във вр. с ал. 1, т.1 от НК ЗАЧИТА  времето, през 
което подсъдимият З. Р. К. е бил задържан за времето от 07.08.2020 г. до 
отмяната от  съда на мярката за неотклонение „Задържане под стража“.

 III. РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО - 415,39 лв. от които: 45,75 лв. за стоково- 
оценъчна експертиза и 369,60 лв. за съдебномедицинска експертиза, да се 
заплатят  от  подсъдимият  З. Р. К.  по сметката на ОД на МВР-С. - BIC: STSA 
BGSF, IBAN: BG69STSA*0001, в Банка „ДСК” - клон гр.С..

 IV. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА- 1 /един/ брой флаш-памет 
„Verbatim“ 8 GB; 1 /един/ радиоприемник марка „Elekom“, модел ЕК-2838 UAR; 
1 /един/ брой флаш-памет „Арасег“ 4 GB; 1 /един/ брой кутия с шоколадови 
бонбони с надпис на нея „Сезони“ с аромат на ягода, 160 гр., 1 /един/ брой 
кутия с шоколадови бонбони с надпис на нея „Suchard“, 153 гр. - да се върнат 
на собственика - Х. С. К., а 1 брой нож с дървена дръжка и 1 брой празна кутия 
от шоколадови бонбони „Fruits De Мег“ с изписано нето тегло 250 гр. -  СЕ 
ОТНЕМАТ  в полза на държавата и се унищожат . 
                         
С  ОГЛЕД постигнатото споразумение съдът намира, че производството по 
настоящото дело следва да бъде прекратено и мярката за неотклонение взета 
спрямо   подсъдимия отменена, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА  производството по НОХД № 47/2020 г. по описа на Районен 
съд-М..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  за прекратяване е окончателно и  не подлежи на 
обжалване.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ”Задържане под стража”, взета спрямо  
подсъдимия З. Р. К..
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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