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 Протоколно определение № 10179

Номер 10179 Година 09.09.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 09.09 Година 2020

В закрито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от съдия Янков

Наказателно общ характер дело

номер 20205430200090 по описа за 2020 година

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ   като непротиворечащо на закона 
и морала, постигнато между  П. Д. .  –Прокурор  в Районна прокуратура гр. С.  
и  адвокат С. К. – адвокат  от адвокатска колегия С.,  защитник  на Е. Р. П.,   
ЕГН:*,  подсъдим  по НОХД  № 90/2020 г. по описа на РС-М., по силата на 
което:

I.ПРИЗНАВА подсъдимия Е. Р. П. – роден на ****  в гр.М. н, българин, 
български гражданин, женен, с основно образование, работещ като управител 
на „Е. П.-**“, неосъждан, с  ЕГН:*, ЗА ВИНОВЕН / с форма на вина пряк 
умисъл / виновен в това, че: 
1. На 13.08.2019г. около 06:10 часа, в гр.М., в съучастие като съизвършител с Д. 
Е. П., С. Б. К. и А. Р. П., влязъл в чуждо жилище апартамент No**, находящ се 
на ул.“***"  No*, .*, собствено на Р. С. Н. и Д. Р. Ш.в, като употребил за това 
сила - ритане на входната врата на апартамента и деянието е извършено от 
повече от две лица - престъпление по чл.170, ал.2, предл.З, във вр.ал.1, във 



2

вр.чл.20,ал.2 НК и 
 2.  На 13.08.2019г., около 06:10 часа, в апартамент No*, находящ се на ул.“*** 
No *, .*, в гр.М., се заканил с убийство на Р. С. Н. като й казал “Всички ще 
бъдете мъртви! Ще се лее кръв сега!“ като това заканване би могло да възбуди 
основателен страх за осъществяването му у Р. С. Н. - престъпление по чл.
144,ал.З, вр.ал.1 от НК.
 
IV. ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО: 
На основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия  Е. Р. П. по обвинението за 
престъпление по чл.170, ал.2,  предл.3, във вр. ал.1, във вр. чл.20, ал.2 от НК  
СЕ НАЛАГА   наказание: „ Лишаване от свобода” за срок от  3 /три/ месеца, 
като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА   изтърпяването на така 
определеното наказание, с изпитателен срок от 3 /три/ години. 
На подсъдимия  Е. Р. П. по обвинението за престъпление по чл.144, ал.3, вр. 
ал.1 от НК  СЕ НАЛАГА   наказание: „ Лишаване от свобода” за срок от  
6/шест/ месеца, като на основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА  изтърпяването 
на така определеното наказание, с изпитателен срок от 3 /три/ години. 

На основание чл.23, ал.1 от НК  ОПРЕДЕЛЯ  едно общо най-тежко наказание 
на подсъдимия  Е. Р. П., а именно: „Лишаване от свобода” за срок от 6 
/шест/ месеца, като на основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА   изтърпяването на 
така определеното наказание, с изпитателен срок от 3 /три/ години.  

На основание чл.59, ал.2, във вр. с ал. 1, т.1 от НК от наказанието „Лишаване от 
свобода“ ПРИСПАДА   времето през което обвиняемият е бил задържан за срок 
от 24 часа по ЗМВР със Заповед за задържане на лице от 13.08.2019 г. на РУ-
М..

III.ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ: Няма причинени от деянието имуществени вреди.

IV. РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО:  Подсъдимия Е. Р. П. да заплати по 
сметката на ОД на МВР-С. - ***** гр.С. ¼ част от направените по делото 
разноски, представляваща сума  в размер на 81,70 лева
 
 V.ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото: Няма

                                 

                           О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ   като непротиворечащо на закона 
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и морала, постигнато между П. Д. Б.  – Прокурор  в Районна прокуратура гр. С.  
и  адвокат С. К.  – адвокат  от адвокатска колегия С.,  защитник  на Д. Е.  П.,   
ЕГН: *,  подсъдим  по НОХД  № 90/2020 г. по описа на РС-М., по силата на 
което:

I.ПРИЗНАВА подсъдимия Д. Е. П. - роден  на 30.12.1998 г. в гр.С., българин, 
български гражданин, неженен, със средно образование, работещ като 
мотокарист във „*****“ ЕООД, неосъждан, с  ЕГН:*, ЗА ВИНОВЕН  /с форма 
на вина пряк умисъл/ в това, че: 
На 13.08.2019г., около 06.10 часа, в гр.М., в съучастие като съизвършител с Е. 
Р. П., С. Б. К. и А. Р. П., влязъл в чуждо жилище - апартамент, находящ се на 
ул."Явор” No7, .1, А., собственост на Р. С. Н. и Димитър Руменов Шиклев, като 
употребил за това сила - ритане на входната врата на апартамента и деянието е 
извършено от повече от две лица - престъпление по чл.170, ал.2, предл.3, във 
вр.ал.1, във вр.чл.20,ал.2 НК 

II.ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО: 
На основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Д. Е.  П. по обвинението за 
престъпление по чл.170, ал.2,  предл.3, във вр. ал.1, във вр. чл.20, ал.2 от НК  
СЕ НАЛАГА   наказание: „Лишаване от свобода” за срок от  3 /три/ месеца, 
като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА  изтърпяването на така 
определеното наказание, с изпитателен срок от 3 /три/ години. 

На основание чл.59, ал.2, във вр. с ал. 1, т.1 от НК от наказанието „Лишаване от 
свобода“  ПРИСПАДА  времето през което обвиняемият е бил задържан за 
срок от 24 часа по ЗМВР със Заповед за задържане на лице от 13.08.2019 г. на 
РУ-М..

 III.ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ: Няма причинени от деянието имуществени вреди.
IV.РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО:  Подсъдимия Д. Е. П. да заплати по 

сметката на ОД на МВР-С. - ****** клон гр.С. ¼ част от направените по 
делото разноски, представляваща сума  в размер на 80,00 лева
 
 V. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото: Няма

 

                               О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ   като непротиворечащо на закона 
и морала, постигнато между П. Д.В БВ  – Прокурор  в Районна прокуратура гр. 
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С.  и  адвокат В. Р. – адвокат  от адвокатска колегия С.,  защитник  на А. Р.  
П.,   ЕГН: ЕГН: * ,  подсъдим  по НОХД  № 90/2020 г. по описа на РС-М., по 
силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия  А. Р. П.  , с ЕГН: *, роден в гр. М. на *****, 
българин, български гражданин, женен, със средно образование, неосъждан , 
ЗА ВИНОВЕН  /с форма на вина пряк умисъл/ в това, че: 

На 13.08.2019г., около 06.10 часа, в гр.М., в съучастие като съизвършител 
с Е. Р. П., Д. Е. П. и С. Б. К., влязъл в чуждо жилище - апартамент, находящ се 
на ул."****” No *, .*, *., собственост на Р. С. Н. и Д. Р. Ш., като употребил за 
това сила - ритане на входната врата на апартамента и деянието е извършено от 
повече от две лица - престъпление по чл.170, ал.2, предл.3, във вр.ал.1, във 
вр.чл.20,ал.2 НК 

 II.ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО: 
На основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на  подс. А. Р. П. по обвинението за 
престъпление по чл.170, ал.2,  предл.3, във вр. ал.1, във вр. чл.20, ал.2 от НК 
СЕ НАЛАГА   наказание: „Лишаване от свобода” за срок от  3 /три/ месеца, 
като на основание чл.66, ал.1 от НК да се отложи изтърпяването на така 
определеното наказание, с изпитателен срок от 3 /три/ години. 

На основание чл.59, ал.2, във вр. с ал. 1, т.1 от НК от наказанието „Лишаване от 
свобода“ ПРИСПАДА  времето през което обвиняемият е бил задържан за срок 
от 24 часа по ЗМВР със Заповед за задържане на лице от 13.08.2019 г. на РУ-
М..

III.ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ: Няма причинени от деянието имуществени вреди.
IV. РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО:  Подсъдимия А. Р. П. да заплати по сметката 
на ОД на МВР-С. - ******** - клон гр.С. ¼ част от направените по делото 
разноски, представляваща сума  в размер на 80,00 лева
 
 V. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото: Няма

                                     О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ   като непротиворечащо на закона 
и морала, постигнато между П. Д .Б.  – Прокурор  в Районна прокуратура гр. С.  
и  адвокат В. Р. – адвокат  от адвокатска колегия С.,  защитник  на С. Б. К.,   
ЕГН: *,  подсъдим  по НОХД  № 90/2020 г. по описа на РС-М., по силата на 
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което:

ПРИЗНАВА подсъдимия  С. Б. К., с ЕГН:*, роден в гр. С.  на 
******.,българин,български гражданин, неженен, със средно образование, 
неработещ, неосъждан , ЗА ВИНОВЕН  /с форма на вина пряк умисъл/ в това, 
че: 

На 13.08.2019г., около 06.10 часа, в гр.М., в съучастие като съизвършител 
с Е. Р. П., Д. Е. П. и А. Р. П. влязъл в чуждо жилище - апартамент, находящ се 
на ул."*****” No*, .*, *., собственост на Р. С. Н. и Д. Р. Ш., като употребил за 
това сила - ритане на входната врата на апартамента и деянието е извършено от 
повече от две лица - престъпление по чл.170, ал.2, предл.3, във вр.ал.1, във 
вр.чл.20,ал.2 НК 

 II.ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО: 
На основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на  подс. С. Б. К. по обвинението за 
престъпление по чл.170, ал.2,  предл.3, във вр. ал.1, във вр. чл.20, ал.2 от НК 
СЕ НАЛАГА   наказание: „Лишаване от свобода” за срок от  3 /три/ месеца, 
като на основание чл.66, ал.1 от НК да се отложи изтърпяването на така 
определеното наказание, с изпитателен срок от 3 /три/ години. 

На основание чл.59, ал.2, във вр. с ал. 1, т.1 от НК от наказанието „Лишаване от 
свобода“ ПРИСПАДА  времето през което обвиняемият е бил задържан за срок 
от 24 часа по ЗМВР със Заповед за задържане на лице от 13.08.2019 г. на РУ-
М..

III.ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ: Няма причинени от деянието имуществени вреди.
IV. РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО:  Подсъдимия С. Б. К. да заплати по сметката 
на ОД на МВР-С. - ****** - клон гр.С. ¼ част от направените по делото 
разноски, представляваща сума  в размер на 80,00 лева
 
 V. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото: Няма

С ОГЛЕД постигнатото споразумение съдът намира, че производството по 
настоящото дело следва да бъде прекратено и мярката за неотклонение по 
отношение на подсъдимите отменена, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА   производството по НОХД № 90/2020 г. по описа на Р. с.-М..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  за прекратяване не подлежи на обжалване.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ”Подписка” на подсъдимия  Е. Р. П..
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ”Подписка” на подсъдимия Д. Е. П..
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ”Подписка” на подсъдимия  А.  Р. П..
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ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ”Подписка” на подсъдимия С. Б. К..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   за мярката за неотклонение подлежи на жалба и протест в 
7-мо дневен срок от днес пред О. с.-С..
 

      


