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 Присъда № 104

Номер 104 Година 15.10.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 15.10 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Дафинка Чакърова

Наказателно частен характер дело

номер 20205430200043 по описа за 2020 година

П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

ПРИЗНАВА  З. В. К. -  родена на *** г. в гр.З., неомъжена, неосъждана, адрес: 
гр.М., обл.С., ул.“ *****, № **, .., А.“, с ЕГН *, ЗА ВИНОВНА   в това, че в 
периода от 04.11.2019г. до 02.12.2019г., в условията на продължавано 
престъпление, с три деяния, които осъществяват поотделно състава на едно и 
също престъпление, извършени през непродължителен период от време, при 
една и съща обстановка и при еднородност на вината, което последващото се 
явява от обективна и субективна страна продължение на предществащото е 
разгласила позорни обстоятелства и е предписала престъпления на В. Г. П. и В. 
Х. П., като клеветата е осъществена чрез подадена искова молба и молба до 
районен съд М. и заявление до I-во РУ на МВР П., както следва:

- В искова молба с вх. № 1968/04.11.2019г. до районен съд М. е  разгласила 
позорни обстоятелства и предписала престъпления за частните тъжители В. П. 
и В. П., чрез следните изрази - “ родителите му  непрекъснато идваха при нас“, 
„неведнъж посягаха на мен и детето. Майката не веднъж жестоко пребиваше 
детето ни В., караше го да яде само корички хляб“, „превеха всичко възможно 
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да ме възпрепятстват да си намеря работа", „правеха скандали“, „биеха го, 
скубеха го, обиждаха го – „мъник“, „гадина мръсна“, „През месец май 2018 год. 
В. П. й нанесъл жесток побой“, "през есента на 2018г. за една седмица баща му 
изпивал по 10 литра алкохол.“, „сипваха му бира или му слагаха в сока ракия“, 
„Имаше случаи, в които В. бе бит от Г. и майка му с юмруци по лицето в 
областта на окото и по главата, както и с части от пластмасова писта. Бабата 
чукала с пръст по масата и му казвала „ако кажеш на майка ти, няма да излезеш 
жив от къщата в С.“, „баба В. жестоко набила В. защото ударил баща си, 
вечерта му казала да си събира багажа и да върви навън“

- В Молба № 2172/02.12.2019 год. до Районен съд М. е  разгласила позорни 
обстоятелства и предписала престъпления, чрез текста „ Баба В. и дядо В. го 
накарали да се закълне, че ако ми разкаже за посещението им, следващият път 
когато дойдат щели да го убият“

- В Заявление до Началника на  I-во РУ на МВР-П. № 000-18726/27.12.2018 год. 
е разгласила позорни обстоятелства и предписала престъпления чрез изразите ”
ежедневно се извършва психологически и физически тормоз и побой върху нас, 
обвинения и клевети от В. Х. П. и В. Г. П.” – престъпление по чл.148, ал.2, пр.1 
във вр. ал.1, т.2, пр.2 във вр. чл.147, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК, като на осн. 
чл.78а, ал.1 от НК я освобождава от наказателна отговорност, като й налага 
административно наказание глоба в размер на 1000.00лв.

ОСЪЖДА З. В. К. с ЕГН * да  заплати  на  В. Г. П., с ЕГН * на осн. чл.45 от 
ЗЗД сумата от 500.00лв., представляваща обезщетение за претърпените 
неимуществени вреди от деянието, като отхвърля иска за разликата от 500.00лв 
до претендираните 3000.00лв. като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА  З. В. К. с ЕГН * да  заплати  на  В. Х. П., с ЕГН * на осн. чл.45 от 
ЗЗД сумата от 500.00лв., представляваща обезщетение за претърпените 
неимуществени вреди от деянието, като отхвърля иска за разликата от 500.00лв 
до претендираните 3000.00лв. като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА  З. В. К. с ЕГН * да заплати на В. Г. П., с ЕГН * и на В. Х. П., с ЕГН 
*, сума в размер на 12.00 лева, представляваща  направени  разноски  от  
частните  тъжители за  заплатена  ДТ  за  образуване  на  настоящото  дело.

ОСЪЖДА  З. В. К. с ЕГН * да  заплати  в полза на районен съд М. 100.00лв. 
държавна такса по двата уважени иска.

ПРИСЪДАТА  подлежи на обжалване  пред  Окръжен съд С.  в 15-дневен срок, 
считано от днес. 

СЪДИЯ:
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