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ПРОТОКОЛ

гр. ЛЕВСКИ, _03.10. 2008 г.
Левченски районен съд в публичното съдебно заседание на _трети октомври_ 2008 г.  в състав:

                 Председател: МАРГАРИТА ДИМИТРОВА
			       Съдебни заседатели: Мария Ечева
						        Анка Грозданова
при участието на секретаря _Янка Димитрова _ и прокурора    Чавдар Мънев_ сложи за разглеждане _ч.н.д. № _20084410200408 докладвано от съдия _Димитрова_
На именното повикване в _13.30_ часа се явиха:
ОСЪДЕНИЯТ М.Н. – редовно призован – лично.
ЗА РП-ЛЕВСКИ – явява се прокурор Чавдар Мънев. 

			ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:
ПРОКУРЪТ – да се даде ход.
ОСЪДЕНИЯТ Н.  – да се даде ход.

	Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ОСЪДЕНИЯ:

М.Н. – роден на * г. в гр.П., *, ЕГН *. 

	На страните се разясняват правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК
	Съдът докладва справка за съдимост по отношение на осъдения, изискана от Бюрото за съдимост при РС-Плевен.  
ПРОКУРОРЪТ – не правя отводи. Да се приеме справката.
ОСЪДЕНИЯТ Н.  – не правя отводи. Да се приеме справката. 

Съдът
					ОПРЕДЕЛИ:
	ПРИЕМА справка за съдимост по отношение на осъдения М.  Н. . 	

         ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ 

ПРОКУРОРЪТ – да се приключи съдебното следствие. Нови доказателства няма да соча. 
ОСЪДЕНИЯТ Н.  – да се приключи делото. 

Съдът
					ОПРЕДЕЛИ:
	ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ
	ДАВА ХОД ЗА ПРЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ:
ПРОКУРОРЪТ – Поддържам така направеното предложение във вида, в който предлагаме. 
ОСЪДЕНИЯТ Н.  – да ми се направи кумулация.
ПРАВО НА ПОСЛЕДНА ДУМА НА ОСЪДЕНИЯ Н.  – искам едно общо наказание по всички присъди. 

	Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с определение, след съвещание. 
Съдът се оттегли на съвещание.

След съвещание съдът, като прецени направеното от РП-Левски предложение по реда на чл.25, във вр. с чл.23, ал.1 от НК по отношение на М. Н. , счита, че искането е основателно. Налице са условията за приложение на горепосочените разпоредби, тъй като Н.  е осъден, както следва:        
1. С присъда от 29.10.1999 г., постановена по НОХД №528/1999 г. по описа на РС - Плевен, влязла в законна сила на 29.11.1999 г., за деяние, извършено през м.август 1998 г., Н.  е осъден на шест месеца лишаване от свобода, което наказание на основание чл. 66, ал. 1, във вр. с чл. 69, ал. 1 от НК е отложено с една година и шест месеца изпитателен срок, за престъпление по чл195, ал.1, т.3 и т.5, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК.
 2. Със споразумение от 10.10.2000 г., одобрено с протоколно определение по НОХД №1025/2000 г. по описа на РС - Плевен, влязло в законна сила на 10.10.2000 г., за деяние, извършено на 03.03.2000 г., Н.  е осъден на шест месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване, за престъпление по чл.195, ал. 1, т.7, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, като на основание чл. 69, ал. 2 от НК е освободен изцяло от изтърпяване на наложеното наказание по НОХД №528/1999 г. от шест месеца лишаване от свобода. 
3. С присъда, постановена по НОХД №1632/2000 г. по описа на РС - Плевен, влязла в законна сила на 17.02.2001 г., за деяние, извършено на 19.07.2000 г., Н.  е осъден на шест месеца лишаване от свобода, за престъпление по чл. 195, ал. 1, т.7, във вр. с  чл.18, ал.1, във вр. с чл. 28, ал.1, във вр. с чл. 63, ал.1, т.3 от НК. 
Със същата присъда, на основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК, по отношение на Н.  е определено едно общо, най -тежко наказание по настоящата присъда и по НОХД №1025/2000 г. по описа на РС - Плевен, а именно шест месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване.
Със същата присъда, на основание чл.24 от НК, е увеличено така наложеното общо, най-тежко наказание с три месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване.
На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато от така определеното и увеличено общо, най-тежко наказание, фактически изтърпяното по НОХД №1025/2000 г. по описа на РС-Плевен, в размер на три месеца и четири дни.
На основание чл.69, ал.2 от НК, М.Н. е освободен изцяло от изтърпяване на наложеното наказание по НОХД №528/1999 г. по описа на РС-Плевен, в размер на шест месеца лишаване от свобода. 
4. С присъда от 05.02.2001 г., постановена по НОХД №1457/2000 г. по описа на РС-Плевен, влязла в законна сила на 07.03.2001 г., за деяние, извършено на 29/30.01.2000 г., Н.  е осъден на пет месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване, за престъпление по чл.195, ал.1, т.7, във вр. с  чл.63, ал.1, т.3, във вр. с чл.28, ал.1 от НК.
Със същата присъда, на основание чл.69, ал.2 от НК, е освободен изцяло от изтърпяване на наложеното наказание по НОХД №528/1999 г. по описа на РС-Плевен, в размер на шест месеца лишаване от свобода. 
С протоколно определение от 02.05.2001 г. по описа на РС- Плевен, по отношение на М. Н. : 
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най - тежко наказание по НОХД №1025/2000 г. по описа на РС-Плевен, по НОХД №1632/2000 г. по описа на РС-Плевен, и по НОХД №1457/2000 г. по описа на РС-Плевен, а именно шест месеца лишаване от свобода.
- На основание чл.24 от НК е увеличено с три месеца наказанието по НОХД №1632/2000 г. по описа на РС-Плевен, или общо девет месеца лишаване от свобода.
- На основание чл.69, ал.2 от НК е освободен изцяло от  изтърпяване на наказание по НОХД №527/1999 г. по описа на РС- Плевен, в размер на шест месеца лишаване от свобода.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато фактически изтърпяното наказание лишаване от свобода  по  НОХД №1025/2000 г. по описа на РС-Плевен и по НОХД №1632/2000 г. по описа на РС- Плевен, считано от 23.10.2000 г., в размер на шест месеца и двадесет и четири дни и "Задържане под стража" по НОХД №528/1999 г. по описа на РС-Плевен, за периода 28.09.1999 г. – 22.10.1999 г., за периода 28.09.1999 г. – 22.10.1999 г. – един месец, или изтърпени седем месеца и двадесет и четири дни.
5. С присъда №355/02.10.2001 г., постановена по НОХД №1158/2000 г. по описа на РС-Плевен, влязла в законна сила на 01.11.2000 г., за две деяния, извършени на неустановен ден на м.февруари 2000 г., Н.  е осъден на шест месеца лишаване от свобода при първоначален лек режим на изтърпяване, за престъпления по чл.195, ал.1, т.3 и т.7, във вр. с чл.63, ал.1, т.3, във вр. с чл.28, ал.1 от НК.
Със същата присъда на Н.  е определено едно общо, най-тежко наказание за двете деяния, а именно шест месеца лишаване от свобода при първоначален лек режим на изтърпяване.
На основание чл.69 от НК е приведено в изпълнение наказанието по НОХД №528/1999 г. в размер на шест месеца лишаване от свобода при първоначален лек режим на изтърпяване.
6. С присъда №2833/07.05.2003 г., постановена по НОХД №1604/2001 г. по описа на РС-Плевен, влязла в законна сила на 06.06.2003 г., за деяние, извършено на 24.03.2000 г., Н.  е осъден на пет месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване, за престъпление по чл.195, ал.1 т.7, във вр. с чл.28, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1 т.3 от НК.
Със същата присъда е приспаднато на основание чл.59, ал.1 от НК, времето, през което е бил "Задържан под стража" по настоящото дело, считано от 21.01.2003 г. до 06.06.2003 г.
 Със същата присъда Н.  е освободен на основание чл.69, ал.2 от НК частично от изтърпяване на наказанието, наложено по НОХД №528/1999 г. по описа на РС-Плевен, в размер на два месеца лишаване от свобода, като е приведено в изпълнение остатъка от наказанието от четири месеца лишаване от свобода по НОХД № 528/1999 г.  
С протоколно определение от 23.09.2003 г. по описа на РС- Плевен, влязло в законна сила на 08.10.2003 г., по отношение на М.  Н. :
- е постановено отделно изтърпяване на наказанието по първа група: шест месеца лишаване от свобода по НОХД №528/1999 г. по описа на РС-Плевен при първоначален общ режим на изтърпяване.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато определеното и постановеното отделно изтърпяване на наказанието в размер на шест месеца лишаване от свобода, фактически изтърпяното до момента в размер на шест месеца, или след приспадането не следва да търпи наказание лишаване от свобода.
- На основание чл.25, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по втора група: по НОХД №1025/2000 г., НОХД №1632/2000 г.; НОХД №1457/2000 г. и НОХД № 1604/2001 г., всички по описа на РС – Плевен, в размер на шест месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване.
- На основание чл.24 от НК, е увеличено така определеното общо, най-тежко наказание от шест месеца лишаване от свобода с три месеца, или общо девет месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато от общо определеното и увеличено наказание фактически изтърпяното до момента наказание от девет месеца лишаване от свобода, или след приспадане не следва да търпи наказание лишаване от свобода.   
 7. С присъда №3211/19.05.2003 г., постановена по НОХД №1388/2001 г. по описа на РС-Плевен, влязла в законна сила на 18.06.2003 г., за деяние, извършено на 19.08.1999 г., Н.  е осъден на наказание три месеца лишаване от свобода, за престъпление по  чл.195, ал.1, т.4, във вр. с чл.63, ал.1, т.3, във вр. с чл.18, ал.1, във вр. с чл.69, ал.1 от НК, което наказание е отложено с две години изпитателен срок.
8. Със споразумение от 19.04.2004 г., одобрено с протоколно определение по НОХД №1527/2002 г. по описа на РС-Плевен, влязло в законна сила на 19.04.2004 г., за деяние, извършено на неустановен ден през периода 14-16.08.1999 г., Н.  е осъден на една година лишаване от свобода, за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, което наказание на основание чл.66 от НК е отложено с три години изпитателен срок. 
9. Със споразумение, одобрено с протоколно определение №269/31.03.2005 г. по НОХД №3091/2003 г. по описа на РС-Плевен, влязло в законна сила на 31.03.2005 г., за деяние, извършено на 01.09.2002 г., Н.  е осъден на шест месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване, за престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.7, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.18, ал.1 от НК. 
10. Със споразумение, одобрено с протоколно определение №426/13.06.2005 г.  по НОХД №225/2005 г. по описа на РС-Плевен, влязло в законна сила на 13.06.2005 г., за деяние, извършено на 09.09.2002 г., Н.  е осъден на шест месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване, за престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4 и т.7, във вр. с чл.28, ал.1 от НК. 
С протоколно определение от 05.07.2005 г., постановено по НЧД №1857/2005 г., по описа на РС-Плевен, влязло в законна сила на 20.07.2005 г., по отношение на М. Н. :
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №528/1999 г., НОХД №1388/2001 г. и НОХД №1527/2002 г., в размер на една година лишаване от свобода при общ режим на изтърпяване.
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най - тежко наказание по НОХД №1025/2000 г., НОХД №1632/2000 г., НОХД №1457/2000 г., НОХД №1158/2000 г. и НОХД №1604/2001 г., в размер на шест месеца лишаване от свобода при общ режим на изтърпяване.
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №3091/2003 г. и  НОХД №225/2005 г., в размер на шест месеца лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване.
- На основание чл.59, ал.1 от НК е приспаднато фактически изтърпяното в размер на единадесет дни лишаване от свобода към дата 05.07.2005 г. по НОХД №225/2005 г., по справка №2923/ 29.06.2005 г. на Затвора-Плевен и фактически изтърпяното по справка №125/2003 г. от 20.04.2005 г. на Затвора-Белене: по НОХД №528/1999 г. в размер на шест месеца лишаване от свобода с начало 21.01.2002 г. и край 17.07.2002 г., по НОХД №1025/2000 г., НОХД №1632/2000 г., НОХД №1158/2000 г. и НОХД №417/2000 г. - в размер на девет месеца лишаване от свобода, по НОХД №1604/2001 г. в размер на пет месеца лишаване от свобода, с начало 21.01.2003 г. и край 20.06.2003 г. 
11. Със споразумение, одобрено с протоколно определение №297/06.07.2005 г. по НОХД №612/2004 г. по описа на РС-Плевен, влязло в законна сила на 06.07.2005 г., за деяние, извършено на 26.10.2002 г., Н.  е осъден на шест месеца лишаване от свобода при общ режим на изтърпяване, за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.2 и т.7, във вр. с  чл.28, ал.1 от НК.
 На основание чл.59 , ал.1 от НК е приспаднато времето, през което е бил с мярка за неотклонение "Задържане под стража", считано от 27.05.2005 г. 
С протоколно определение от 09.11.2005 г., по описа на РС – Плевен, влязло в законна сила на 24.11.2005 г., по отношение на М.   Н. :
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №1025/2000 г., НОХД №1632/2000 г., НОХД №1457/2000 г., НОХД №1158/2000 г., НОХД №1604/2001 г. и НОХД №1388/2001 г., а именно шест месеца  лишаване от свобода при общ режим на изтърпяване.
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.24 от НК е увеличено с три месеца лишаване от свобода, или общо девет месеца лишаване от свобода.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато от така определеното общо и увеличено наказание изцяло фактическо изтърпяното в размер на девет месеца лишаване от свобода по справка №125/2003г. от 28.10.2005 г. на Затвора Белене.
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №1527/2002 г., НОХД №3091/2003 г., НОХД №225/2005 г. и НОХД №612/2004 г., а именно шест месеца лишаване от свобода при общ режим на изтърпяване.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато от така определеното общо наказание фактическо изтърпяното по НОХД №3091/2003 г. и НОХД №225/2005 г. в размер на шест месеца лишаване от свобода по справка №4338/31.10.2005 г. на Затвора Плевен.
- Определено е Н.  да търпи отделно приведеното в изпълнение на основание чл.68, ал.1 от НК по НОХД №1158/2000 г. наказание шест месеца лишаване от свобода при общ режим по НОХД №528/1999 г.
- Приспаднато е изцяло изтърпяното наказание по НОХД №528/1999 г., в размер на шест месеца лишаване от свобода по справка №125/2003 г. от 28.10.2005 г. на Затвора Белене.  
12. Със споразумение, одобрено с протоколно определение №143/27.09.2005 г. по НОХД №950/2005 г. по описа на РС - Плевен, влязло в законна сила на 27.09.2005 г., за деяние, извършено на неустановен ден в периода 01.12.2002 г. - 07.01.2003 г., Н.  е осъден на пет месеца лишаване от свобода при общ режим на изтърпяване, за престъпление по чл.195, ал.1, т. 3, т.4, т. 5 и т.7, във вр. с  чл.28, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК.  
С протоколно определение от 09.11.2005 г., по описа на РС- Плевен, влязло в законна сила на 24.11.2005 г., по отношение на М.   Н. :
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №528/1999 г., НОХД №1388/2001 г. и НОХД №1527/2002 г., а именно една година лишаване от свобода при общ режим на изтърпяване.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато от така определеното общо наказание фактически изтърпяното по НОХД №528/1999 г. в размер на шест месеца лишаване от свобода, по справка №125/2003 г. от 28.10.2005 г. на Затвора Белене.
- На  основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №1025/2000 г., НОХД №1632/2000 г., НОХД №1457/2000 г., НОХД 1158/2000 г., НОХД 1604/2001 г., а именно шест месеца лишаване от свобода при общ режим.
-  На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.24 от НК е увеличено така определеното общо наказание с три месеца, или общо девет месеца лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато от така определеното общо и увеличено наказание девет месеца лишаване от свобода изцяло фактически изтърпяното в размер на девет месеца лишаване от свобода, по справка №125/28.10.2005 г. на Затвора Белене.
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо наказание по НОХД №3091/2003 г., НОХД №225/2005 г., НОХД №950/2005 г., НОХД №612/2004 г. и НОХД №3023/2004 г., а именно една година лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато от така определеното общо наказание от една година лишаване от свобода фактически изтърпяното по НОХД №3091/2003 г. и НОХД №225/2005 г. в размер на шест месеца лишаване от свобода и изтърпяното по НОХД №612/2004 г., в размер на четиридесет и два дни по справка №4338/31.10.2005 г. на Затвора Плевен.  
13. Със споразумение, одобрено с протоколно определение №346/27.09.2005 г. по НОХД №3023/2004 г. по описа на РС - Плевен, влязло в законна сила на 27.09.2005 г., за деяние, извършено на 12/13.06.2004 г., Н.  е осъден на една година лишаване от свобода при общ режим, за престъпление по чл.195, ал.1, т.7, във вр. с чл.28, ал.1 от НК. 
14. Със споразумение, одобрено с протоколно определение  №360/17.10.2005 г. по НОХД №1824/2004 г. по описа на РС - Плевен, влязло в законна сила на 17.10.2005 г., за деяние, извършено на 16.01.2004 г., Н.  е осъден на девет месеца лишаване от свобода при общ режим, за престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.7, във вр. с чл.28, ал.1 от НК.
С протоколно определение от 09.11.2005 г. по описа на РС – Плевен, влязло в законна сила на 24.11.2005 г., по отношение на М.   Н. :
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №528/1999 г., НОХД №1388/2001 г. и НОХД №1527/2002 г., а именно една година лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато от така определеното общо наказание фактически изтърпяното по НОХД №528/1999 г., в размер на шест месеца лишаване от свобода,  по справка №125/2003 г. от 28.10.2005 г. на Затвора Белене.
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №1025/2000 г., НОХД №1632/2000 г., НОХД №1457/2000 г., НОХД 1158/2000 г. и НОХД №1604/2001 г., а именно шест месеца лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.24 от НК е увеличено така определеното общо наказание с три месеца лишаване от свобода, или общо девет месеца лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато от така определеното общо и увеличено наказание изцяло фактически изтърпяното в размер на девет месеца лишаване от свобода, по справка №125/2002 г. от 28.10.2005 г. на Затвора Белене.
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най - тежко наказание по НОХД №3091/2003 г., НОХД №225/2005 г., НОХД №950/2005 г., НОХД №612/2004 г., НОХД №3023/2004 г. и НОХД №1824/2004 г., а именно една година лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато от така определеното общо  наказание  фактически изтърпяното по НОХД №3091/2003 г. и НОХД №225/2005 г., в размер на шест месеца лишаване от свобода и изтърпяното по НОХД №612/2004 г., в размер на четиридесет и два дни, по справка №4338 от 31.10.2005 г. на Затвора Плевен.    
15. С присъда №340/17.11.2005 г., постановена по НОХД №2397/2003 г. по описа на РС-Плевен, влязла в законна сила на 02.12.2005 г., за деяние, извършено на 16.07.2003 г., Н.  е осъден на една година лишаване от свобода при общ режим, за престъпление по чл.195, ал.1, т.7, във вр. с  чл.28, ал.1 от НК. 
Със същата присъда, на основание чл.69, ал.2 от НК е освободен от изтърпяване на наказанието по НОХД №1388/2001 г. 
16. С присъда №466/09.12.2005 г., постановена  по НОХД №3280/2003 г. по описа на РС-Плевен, влязла в законна сила на 27.12.2005 г., за деяние, извършено на 10.01.2002 г., Н.  е осъден на една година лишаване от свобода при общ режим, за престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.7, във вр. с  чл.28, ал.1 от НК.  
С протоколно определение от 13.02.2006 г. по описа на РС- Плевен, влязло в законна сила на 28.02.2006 г., по отношение на М.   Н. :
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №528/1999 г., НОХД №1388/2001 г. и НОХД №1527/2002 г., а именно  една година лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.25, ал.2 от НК  е приспаднато от така определеното общо наказание по първа група в размер на една година лишаване от свобода, изтърпяно в Затвора Плевен за периода 24.06.2005 г. - 24.12.2005 г., със зачетен предварителен арест по НОХД 528/1999 г. в размер на шест месеца лишаване от свобода.
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №1025/2000 г., НОХД №1632/2000 г., НОХД №1457/2000 г., НОХД №1158/2000 г. и  НОХД №1604/2001 г., а именно шест месеца лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл. 24 от НК е увеличено с три месеца лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато от така определеното по втора група общо наказание в размер на девет месеца лишаване от свобода, изтърпяно в ПД-Бойчиновци на 17.07.2002 г. 
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №3091/2003 г., НОХД №225/2005 г., НОХД №612/2004 г., НОХД №950/2005 г., НОХД №3023/2004 г., НОХД №1824/2004 г., НОХД №2397/2003 г. и НОХД №3280/2003 г., а  именно една година лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато от така определеното по трета група общо наказание изтърпяната част от наложеното общо наказание в размер на два месеца и шестнадесет дни, от които един месец и деветнадесет дни фактически изтърпяно и двадесет и седем дни предварителен арест, изтърпяно в Затвора Плевен за периода 24.12.2005 г. - 13.02.2006 г. 
С протоколно определение от 17.04.2006 г. по описа на РС – Плевен, влязло в законна сила на 02.05.2006 г., по отношение на М.   Н. : 
-  На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №528/1999 г., НОХД №1388/2001 г. и НОХД №1527/2002 г., а именно една година лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато от така определеното общо наказание фактически изтърпяното общо наказание една година лишаване от свобода, през периода 24.06.2005г. - 24.12.2005 г., при зачитане предварително изтърпяно наказание шест месеца лишаване от свобода по НОХД №528/1999 г. 
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №1025/2000 г., НОХД №1632/2000 г., НОХД №1457/2000 г., НОХД №1158/2000 г. и  НОХД №1604/2001 г., а именно  шест месеца лишаване от свобода при общ режим, което да се търпи отделно от първата група.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато от така определеното  от втора група общо, най-тежко наказание фактически изтърпяното в Затвора-Плевен по НОХД  №1025/2000 г., НОХД №1632/2000 г., НОХД №456/2000 г., НОХД №1158/2000 г. и  НОХД №1604/2001 г., в размер на девет месеца лишаване от свобода. 
- На основание чл.24 от НК е увеличено така определеното по втора група общо наказание с три месеца лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №3091/2003 г., НОХД №225/2005 г., НОХД №612/2004 г., НОХД №950/2005 г., НОХД №3023/2004 г., НОХД №1824/2004 г. и НОХД №3280/2003 г., а  именно една година лишаване от свобода при общ режим, което да се търпи отделно от първата група.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато от така определеното по трета група общо, най-тежко наказание фактически изтърпяното в Затвора-Плевен по НОХД №3091/2003 г., НОХД № 225/2005 г., НОХД №612/2004 г., НОХД №950/2005 г., НОХД №3023/2004 г., през периода 24.12.2005 г. - 07.03.2006 г., с остатък към същата дата осем месеца и двадесет и девет дни. 
- На основание чл.24 от НК е увеличено така определеното по трета група общо наказание с шест месеца лишаване от свобода при общ режим. 
17. С присъда №199/16.06.2005 г., постановена по НОХД №666/2004 г. по описа на РС - Плевен, влязла в законна сила на 26.07.2006 г., за деяние, извършено на 29.12.2003 г., Н.  е осъден на осем месеца лишаване от свобода при общ режим, за престъпление по чл.195, ал. 1, т.7, във  вр. с  чл.28 от НК. 
С решение №377/23.12.2005 г. по ВНОХД 554/2005 г. по описа на ПОС е изменена присъдата на РС-Плевен.  
С протоколно определение от 11.10.2006 г., по описа на РС- Плевен, влязло в законна сила на 26.10.2006 г., по отношение на М.   Н. :
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №1025/2000 г., НОХД №1632/2000 г., НОХД №1457/2000 г., НОХД №1158/2001 г., НОХД №1604/2001 г., НОХД №1388/2001 г. и НОХД №1527/2002 г. - една година лишаване от свобода.
- На основание чл.24 от НК е увеличено така определеното  общо наказание с четири месеца лишаване от свобода, или общо една година и четири месеца лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №3091/2003 г., НОХД №225/2005 г., НОХД №612/2004 г., НОХД №950/2005 г., НОХД №3023/2004 г., НОХД №1824/2004 г., НОХД №2937/2003 г., НОХД №3280/2003 г. и НОХД №666/2004 г. - една година лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.24 от НК е увеличено така определеното  общо наказание с четири месеца, или общо една година и четири месеца при общ режим.
- На основание чл.68 от НК е приведено в изпълнение наказание по НОХД №528/1999  г., в размер на шест месеца лишаване от свобода, което да изтърпи отделно от определените съвкупности наказания при общ режим.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато фактически изтърпяното наказание по НОХД №528/1999 г. в размер на шест месеца лишаване от свобода, с начало 24.06.2005 г. и край 24.12.2005 г., фактически изтърпяното общо наказание по НОХД №1025/2000 г., НОХД №1632/2000 г., НОХД №1457/2000 г., НОХД №1158/2000 г. и НОХД № 1604/2001 г., в размер на девет месеца лишаване от свобода, както и фактически изтърпяното общо наказание по НОХД №3091/2003 г., НОХД №225/2005 г., НОХД №612/2004 г., НОХД №950/2005 г., НОХД №3023/2004 г., НОХД №1824/2004 г. и  НОХД №3280/2003 г., с начало 24.12.2005 г. - 04.09.2006 г., в размер на девет месеца и седем дни, съгласно справка №4288/07.09.2006 г. на Затвора Плевен.  
Затвора Плевен е уведомил, че на 27.04.2007 г. М.  Н.  е освободен по НОХД №3091/2003 г., НОХД №225/2005 г., НОХД №612/2004 г., НОХД №950/2005 г., НОХД №3023/2004 г., НОХД  №1824/2004 г., НОХД №2397/2003 г., НОХД №3280/2003 г. и НОХД №666/2004 г., с размер на наказанието една година и четири месеца лишаване от свобода, и начало на наказанието 24.01.2006 г.
18. С присъда №416/24.11.2006 г., постановена по НОХД №3748/2006 г. по описа на РС-Плевен, влязла в законна сила на 11.12.2006 г., за деяние, извършено на неустановен ден през м. януари 2000 г., Н.  е осъден на наказание обществено порицание, за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.7, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл. 63, ал.1, т.3 от НК. 
19. С присъда №6/16.01.2007 г., постановена по НОХД №2784/2006 г. по описа на РС-Плевен, влязла в законна сила на 31.01.2007 г., за деяние, извършено на 21.08.2004 г., Н.  е осъден на три месеца лишаване от свобода при общ режим, за престъпление по чл.195, ал.1, т.7, във вр. с чл.28 от НК.
Със същата присъда, на основание чл.68, ал.1 от НК е приведено в изпълнение наложеното наказание по НОХД №1527/2002г., а именно една година лишаване от свобода при общ режим.
20. Със споразумение, одобрено с протоколно определение №56/20.02.2007 г. по НОХД №612/2004 г. по описа на РС-Плевен, влязло в законна сила на 20.02.2007 г., за деяние, извършено на 26.10.2002 г., Н.  е осъден на шест месеца лишаване от свобода при общ режим, за престъпление по чл.143, ал.1 от НК.  
21. Със споразумение, одобрено с протоколно определение №53/07.03.2007 г. по НОХД №774/2007 г. по описа на РС - Плевен, влязло в законна сила на 07.03.2007 г., за деяние, извършено на 18.12.2004 г., Н.  е осъден на девет месеца лишаване от свобода при общ режим, за престъпление по чл.195, ал.1, т.7, във  вр. с  чл.28, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК.  
С протоколно определение от 13.04.2007 г., по описа на РС – Плевен, влязло в законна сила на 09.07.2007 г., по отношение на М.   Н. :
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №1388/2001 г., НОХД №1527/2002 г., НОХД №1025/2000 г., НОХД №1632/2000 г., НОХД №1457/2000 г., НОХД №1158/2000 г. и НОХД №1604/2001 г. -една година лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с  чл. 24 от НК е увеличено така определеното общо наказание с четири месеца лишаване от свобода, или една година и четири месеца лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато от така определеното общо и увеличено наказание изцяло фактически изтърпяното в размер на една година и четири месеца лишаване от свобода, по справка R-2597/04.04.2007 г. на Затвора Плевен.
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най - тежко наказание по НОХД №3091/2003 г., НОХД №225/2005 г., НОХД №612/2004 г., НОХД №950/2005 г., НОХД №3023/2004 г., НОХД №1824/2004 г., НОХД №2397/2003 г., НОХД №3280/2003 г., НОХД №666/2004 г., НОХД №3748/2006 г., НОХД №2784/2006 г. и НОХД №774/2007 г. - една година лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.2 от НК е присъединено наказанието обществено порицание по НОХД №3784/2006 г. към така определеното общо най-тежко наказание. 
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с  чл.24 от НК е увеличено така определеното общо наказание с шест месеца лишаване от свобода, или една година и шест месеца лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато от така определеното общо наказание фактически изтърпяното в размер на една година, три месеца и шестнадесет дни лишаване от свобода, по справка R -2597/04.04.2007 г. на Затвора Плевен.
- На основание чл.68 от НК е постановено да търпи отделно приведеното в изпълнение наказание по НОХД №1158/2000 г., в размер на шест месеца лишаване от свобода при общ режим, наложено по НОХД №528/1999 г., от което е приспаднато изцяло фактически изтърпяното в размер на шест месеца лишаване от свобода, по справка №125/2003 г. от 02.04.2007 г. на Затвора Плевен. 
- ПОС с определение №312А/09.07.2007 г., по ЧНД №182/2007 г. потвърждава определение №92/13.04.2007 г. по НЧД №977/2007 г. на РС - Плевен, с което е извършено групиране на наказанието по НОХД №528/1999 г., НОХД №1388/2001 г., НОХД №1527/2002 г., НОХД №1025/2000 г., НОХД №1632/2000 г., НОХД №1457/2000 г., НОХД №1158/2000 г., НОХД №1604/2001 г., НОХД №3091/2003 г., НОХД №225/2005 г., НОХД №612/2004 г., НОХД №950/2005 г., НОХД №3023/2004 г., НОХД №1824/2004 г., НОХД №2397/2003 г., НОХД №3280/2003 г., НОХД №666/2004 г., НОХД №3748/2006 г., НОХД №2784/2006 г. и НОХД №774/2007 г. и така определеното общо наказание е увеличено на основание чл. 24 от НК, като правилно и законосъобразно. 
22. Със споразумение, одобрено с протоколно определение №16/23.01.2008 г. по НОХД №1189/2007 г. по описа на РС - Плевен, влязло в законна сила на 23.01.2008 г., за деяние, извършено на 18.02.2005 г., Н.  е осъден на три месеца лишаване от свобода при общ режим, за престъпление по чл.195, ал.1, т.7, във  вр. с  чл.28, ал.1 от НК. 
Със същата присъда, на основание чл.69, ал.2 от НК е освободен от изтърпяване на наказанието по НОХД №1521/2002 г., а именно една година лишаване от свобода, с три години изпитателен срок. 
С протоколно определение от 16.05.2008 г., по НЧД №411/2008 г. по описа на РС – Плевен, влязло в законна сила на 02.06.2008 г., по отношение на М.   Н. :
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №1388/2001 г., НОХД №1527/2002 г., НОХД №1025/2000 г., НОХД №1632/2000 г., НОХД №1457/2000 г., НОХД №1158/2000 г. и НОХД №1604/2001 г., а именно една година лишаване от свобода при общ режим.
- На основание  чл.24 от НК е увеличено така определеното общо, най-тежко наказание с 1/2 - шест месеца, или общо една година и шест месеца лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №3091/2003 г., НОХД №225/2005 г., НОХД №612/2004 г., НОХД №950/2005 г., НОХД №3023/2004 г., НОХД №1824/2004 г., НОХД №2397/2003 г., НОХД №3280/2003 г., НОХД №666/2004 г., НОХД №3748/2006 г., НОХД №2784/2006 г. и НОХД №774/2007 г. и НОХД №1189/2007 г., а именно една година лишаване от свобода. 
- На основание  чл.24 от НК е увеличено така определеното общо, най-тежко наказание с шест месеца, или общо една година и шест месеца лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.23, ал.3 от НК е присъединено към втората група наказания, наказанието по НОХД №3748/2006 г. – "обществено порицание".
- Постановено е отделно изтърпяване на наказанието по НОХД №528/1999 г., в размер на шест месеца лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато фактически изтърпяното наказание по НОХД №528/1999 г., по справка на  Затвора Белене.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато фактически изтърпяното наказание по НОХД №1388/2001 г., НОХД №1527/2002 г., НОХД №1025/2000 г., НОХД №1632/2000 г., НОХД №1457/2000 г., НОХД №1158/2000 г. и НОХД №1604/2001 г., в размер на една година и четири месеца лишаване от свобода от 24.01.2005 г. до 24.01.2006 г. със зачетен предварителен арест от девет месеца, съгласно справка R 1544/19.02.2008 г. на Затвора Плевен.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато фактически изтърпяното наказание по НОХД  №3091/2003 г., НОХД №225/2005 г., НОХД №612/2004 г., НОХД №950/2005 г., НОХД №3023/2004 г., НОХД №1824/2004 г., НОХД №2397/2003 г., НОХД №3280/2003 г., и НОХД №666/2004 г., в размер на една година и четири месеца лишаване от свобода, от 24.01.2006 г. до 27.04.2007 г., със зачетен предварителен арест по НОХД №612/2004 г. в размер на двадесет и седем дни, съгласно справка R 1544/19.02.2008 г. на Затвора Плевен. 
23. С присъда №94/28.05.2008 г., постановена по НОХД №3002/2003 г. по описа на РС – Плевен, влязла в законна сила на 12.06.2008 г., за деяние, извършено на 14.12.2001 г., Н.  е осъден на една година лишаване от свобода при общ режим, за престъпление по чл.195, ал.1, т.7, във вр. с чл.28, ал.1 от НК, 
Със същата присъда, на основание чл.68 от НК е приведено определеното по НОХД №1457/2000 г. наказание от пет месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно отделно от определеното с настоящата присъда наказание. 
С протоколно определение от 09.07.2008 г., по ЧНД №2187/2008 г. по описа на РС – Плевен, влязло в законна сила на 24.07.2008 г., по отношение на М.   Н. :
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №1025/2000 Г., НОХД №1632/2000 Г., НОХД №145/2000 г., НОХД №1158/2001 г., НОХД №1604/2001 г., НОХД №1388/2001 г., НОХД №1527/2002 г., НОХД №3002/2003 г. и НОХД №3748/2006 г., а именно една година лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.24 от НК е увеличено така определеното общо, най-тежко наказание по първата съвкупност с ½, а именно с шест месеца лишаване от свобода, или една година и шест месеца лишаване от свобода.
- На основание чл.23, ал.3 от НК е присъединено към тази съвкупност наказанието наложено по НОХД №3748/2006 г. – обществено порицание.
- На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК е наложено едно общо, най-тежко наказание по НОХД №3091/2003 г., НОХД №225/2005 г., НОХД №950/2005 г., НОХД №3023/2004 г., НОХД №1824/2004 г., НОХД №2397/2003 г., НОХД №3280/2003 г., НОХД №666/2004 г., НОХД №2784/2006 г., НОХД №612/2004 г., НОХД №774/2007 г. и НОХД №1189/2007 г., а именно една година лишаване от свобода.
- На основание чл.24 от НК е увеличено така определеното общо най-тежко наказание по втората съвкупност с ½, а именно с шест месеца, или една година и шест месеца лишаване от свобода при общ режим.
- Постановено е отделно изтърпяване на наказанието по НОХД №528/1999 г., в размер на шест месеца лишаване от свобода при общ режим.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато фактически изтърпяното наказание по НОХД №528/1999 г.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато фактически изтърпяното наказание по НОХД №1388/2001 г., НОХД №1527/2002 г., НОХД №1025/2000 г., НОХД №1632/2000 г., НОХД №1457/2000 г., НОХД №1158/2001 и НОХД №1604/2001 г., в размер на една година и четири месеца лишаване от свобода от 24.06.2005 г. до 24.01.2006 г., със зачетен предварителен арест от девет месеца.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато фактически изтърпяното наказание по НОХД №3091/2003 г., НОХД №225/2005 г., НОХД №3023/2004 г., НОХД №612/2004 г., НОХД №950/2005 г., НОХД №1824/2004 г., НОХД №2397/2000 г., НОХД №3280/2003 г. и НОХД №666/2004 г., в размер на една година и четири месеца лишаване от свобода от 24.01.2006 г. до 27.04.2007 г., със зачетен предварителен арест по НОХД №612/2004 г. в размер на двадесет и седем дни.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато фактически изтърпяното към 09.07.2008 г. наказание в размер на една година и пет месеца лишаване от свобода от определеното общо наказание по НОХД №1025/2000 г., НОХД №1632/2000 г., НОХД №1457/2000 г., НОХД №1158/2001 г., НОХД №1604/2001 г., НОХД №1388/2001 г. и НОХД №1527/2002 г.
- На основание чл.25, ал.2 от НК е приспаднато фактически изтърпяното наказание по НОХД №3091/2003 г., НОХД №225/2005 г., НОХД №950/2005 г., НОХД №3023/2004 г., НОХД №1824/2004 г., НОХД №2397/2003 г., НОХД №3280/2003 г., НОХД №666/2004 г., НОХД №2784/2006 г., НОХД №612/2004 г., НОХД №774/2007 г., НОХД №3748/2006 г. и НОХД №1189/2007 г., в размер на една година и четири месеца лишаване от свобода. 
24. С присъда №133/23.07.2008 г., постановена по НОХД №340/2008 г. по описа на РС-Левски, влязла в законна сила на 07.08.2008 г., за деяние, извършено на неустановен ден за времето от 25.04.2008 г. – 27.04.2008 г., Н.  е осъден на една година лишаване от свобода при строг режим, за престъпление по чл.196 от НК.
Със същата присъда на основание чл.59, ал.1 от НК, при изпълнение на наказанието лишаване от свобода е приспаднато времето, през което е бил задържан под стража, като мярка за неотклонение, считано от 22.05.2008 г. 
 
От горните данни за осъжданията на Н.  е видно, че е налице усложнена форма на множество престъпления, извършени едновременно в съвкупност и рецидив, която налага групирането да се извърши съобразно принципа на най-благоприятното за осъдения съчетание. 
В конкретния случай са налице две съвкупности: на основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23 ал.1 от НК следва да се определи по правилата на съвкупността едно общо наказание, най-тежкото такова по НОХД №1025/2000 г., НОХД №1632/2000 г., НОХД №1457/2000 г., НОХД №1158/2000 г., НОХД №1604/2001 г., НОХД №1388/2001 г., НОХД №1527/2002 г., НОХД №3748/2006 г., НОХД №3002/2003 г., а именно ЕДНА година лишаване от свобода при общ режим. 
На основание чл.24 от НК, предвид многократните осъждания на Н. , следва да се увеличи така определеното най-тежко наказание по първата съвкупност с 1/2 , а именно с ШЕСТ месеца лишаване от свобода.
На основание чл.23, ал.3 от НК към тази съвкупност следва да се присъедини наказанието, наложено на Н.  по НОХД №3748/2006 г., а именно наказанието обществено порицание. 
На основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК следва по отношение на Н.  да се определи едно общо най-тежко наказание по втората съвкупност, а именно по НОХД №3091/2003 г., НОХД №225/2005 г., НОХД №612/2004 г., НОХД №950/2005 г., НОХД №3023/2004 г., НОХД №1824/2004 г., НОХД №2397/2003 г., НОХД №3280/2003 г., НОХД №666/2004 г., НОХД №2784/2006 г., НОХД №612/2004 г., НОХД №774/2007 г., НОХД №1189/2007 г., а именно ЕДНА година лишаване от свобода.
На основание чл.24 от НК следва да бъде увеличено така определеното общо наказание по втората съвкупност с шест месеца,  или ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода при общ режим. 
Следва да бъде постановено Н.  отделно да изтърпи наложеното му наказание по НОХД №528/1999 г., в размер на ШЕСТ месеца лишаване от свобода при общ режим.
На основание чл.25, ал.2 от НК следва да се приспадне фактически изтърпяното наказание по НОХД №528/1999 г. 
Но основание чл.25, ал.2 от НК следва да се приспадне фактически  изтърпяното наказание по НОХД №1388/2001 г., НОХД №1527/2002 г., НОХД №1025/2000 г., НОХД №1632/2000 г., НОХД №1457/2000 г., НОХД №1158/2001 г., НОХД №1604/2001 г., в размер на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, от 24.06.2006 г. до 24.01.2006 г., със зачетен предварителен арест от девет месеца. 
На основание чл.25, ал.2 от НК следва да се приспадне фактически изтърпяното наказание по НОХД №3091/2003 г., НОХД №225/2005 г., НОХД №3023/2004 г., НОХД №612/2004 г., НОХД №950/2005 г., НОХД №1824/2004 г., НОХД №2397/2000 г., НОХД №3280/2003 г., НОХД №666/2004 г., в размер на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода - от 24.01.2006 до 26.04.2007 със зачетен предварителен арест по НОХД №612/2004 г., с 27 дни. 
Следва да се постанови отделно изтърпяване на наказанието наложено на Н.  по НОХД №340/2008 г., в размер на ЕДНА година лишаване от свобода при строг режим, и на основание чл.25, ал.2 от НК да се приспадне  фактически  изтърпяното наказание, считано от 22.05.2008 г., от която дата по отношение на М.Н. е била взета мярка за неотклонение "Задържане под стража".
Предвид гореизложеното, съдът 

		                     ОПРЕДЕЛИ:
 
НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.1, във вр. с чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ по отношение на М.   Н. , ЕГН *, *, едно общо наказание по присъдите, постановени по НОХД №1025/2000 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №1632/2000 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №1457/2000 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №1158/2000 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №1604/2001 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №1388/2001 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №1527/2002 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №3748/2006 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №3002/2003 г. по описа на РС-Плевен, най – тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПРИ ОБЩ РЕЖИМ. 
НА ОСНОВАНИЕ чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание с ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПРИ ОБЩ РЕЖИМ.
НА ОСНОВАНИЕ чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към първата съвкупност наказанието по НОХД №3748/2006 г. по описа на РС-Плевен, а именно наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ. 
НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание по присъдите, постановени по НОХД №3091/2003 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №225/2005 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №612/2004 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №950/2005 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №3023/2004 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №1824/2004 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №2397/2003 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №3280/2003 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №666/2004 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №2784/2006 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №612/2004 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №774/2007 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №1189/2007 г. по описа на РС-Плевен, най-тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПРИ ОБЩ РЕЖИМ.
НА ОСНОВАНИЕ чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание по втората съвкупност с ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПРИ ОБЩ РЕЖИМ. 
ПОСТАНОВЯВА отделно изтърпяване на наказанието по НОХД №528/1999 г. по описа на РС-Плевен, в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПРИ ОБЩ РЕЖИМ.
НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА фактически изтърпяното наказание по НОХД №528/1999 г. по описа на РС-Плевен. 
НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА фактически  изтърпяното наказание по НОХД №1388/2001 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №1527/2002 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №1025/2000 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №1632/2000 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №1457/2000 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №1158/2001 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №1604/2001 г. по описа на РС-Плевен, в размер на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, от 24.06.2006 г. до 24.01.2006 г., със зачетен предварителен арест от девет месеца. 
НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА фактически изтърпяното наказание по НОХД №3091/2003 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №225/2005 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №3023/2004 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №612/2004 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №950/2005 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №1824/2004 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №2397/2000 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №3280/2003 г. по описа на РС-Плевен, НОХД №666/2004 г. по описа на РС-Плевен, в размер на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА – от 24.01.2006 г. до 26.04.2007 г. със зачетен предварителен арест по НОХД №612/2004 г., с 27 дни. 
ПОСТАНОВЯВА отделно изтърпяване на наказанието наложено на Н.  по НОХД №340/2008 г. по описа на РС-Левски, в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПРИ СТРОГ РЕЖИМ.
НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА времето, през което по отношение на М.Н. е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 22.05.2008 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на жалба и протест пред ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в 15-дневен срок от днес.
 	Протоколът написан в с.з., което приключи в 14.30 часа.
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