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ПРОТОКОЛ

гр. ЛЕВСКИ, _09.01._ 2009 г.
Левченски районен съд в публичното съдебно заседание на _девети януари_ 2009 г.  в състав:

	  	Председател:  СТОЙКА МАНОЛОВА
			       Съдебни заседатели:Кирил Цвятков 
		 	          		       В.В. 

при участието на секретаря _ Ваня Димитрова_ и прокурора _Цветомир Папурков_ сложи за разглеждане _ч.н.д._ № _20084410200612, докладвано от съдия _Манолова_
На именното повикване в _11.05_ часа се явиха:

ОСЪДЕНИЯТ В.  – лично.
ЗА РП ЛЕВСКИ – явява се прокурор Цветомир Папурков.

			ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ – да се даде ход на делото.
ОСЪДЕНИЯТ В.В.  – да се даде ход.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ОСЪДЕНИЯ:
В.  В.  – * гр.б. *, ЕГН *.

	На страните се разясняват правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК

ПРОКУРОРЪТ – не правя отводи, няма да сочим нови доказателства.
В.В.  - не правя отводи.
	Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
			ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

	Съдът докладва справка и копия от бюлетини за съдимост, както и справка за изтърпяно до момента наказание лишаване от свобода по отношение на осъдения В.  В. .

ПРОКУРОРЪТ – да се приемат.
ОСЪДЕНИЯТ – да се приемат.
	Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
	
ПРИЕМА и влага в делото справка за съдимост и копия от бюлетини за съдимост, както и справка за изтърпяно до момента наказание лишаване от свобода  по отношение на осъдения В.  В. .

ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ:

ПРОКУРОРЪТ -  да се приключи съдебното следствие.
ОСЪДЕНИЯТ В.В.  - да се приключи.
	Съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ
ДАВА ХОД ЗА ПРЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

ПРОКУРОРЪТ – моля да уважите направеното предложение за приложение на чл.25 - чл.23 от НК по отношение на В.  В.  и групиране на наказанието по благоприятен за осъдения начин.

В.  В.  – съгласен съм с предложението на РП.
ПОСЛЕДНА ДУМА НА ОСЪДЕНИЯ – да се уважи искането и ми се направи кумулаци

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

След съвещание съдът, като прецени молбата от осъдения за определяне на едно общо наказание, становището на РП Левски, намира за установено следното: В.  В.  е осъден както следва:
1. с присъда от №484/13.10.2004 г., постановена по НОХД 796/2003 г. по описа на РС – Горна Оряховица, влязла в законна сила 29.10.2004 г. за деяние, извършено на 25.09.2000 г., В.  е осъден  на наказание три месеца лишаване от свобода, за престъпление по чл.143, ал.1, във вр. с чл. 18, във вр. с чл.20, ал.2, чл.63, ал.1, т.3, във вр. с чл.60 и чл. 54 от НК; 
	- Със същата присъда за деяние извършено на 26.09.2000 г. на основание чл.143, ал.1, във вр. с чл. 18, във вр. с чл.20, ал.2, чл.63, ал.1, т.3, във вр. с чл.60 и чл. 54 от НК е осъден на наказание лишаване от свобода за срок от три месеца.
	- Със същата присъда за деяние извършено на 28.09.2000 г. на основание чл.143, ал.1, във вр. с чл. 18, във вр. с чл.20, ал.2, чл.63, ал.1, т.3, във вр. с чл.60 и чл. 54 от НК е осъден на наказание лишаване от свобода за срок от три месеца.
	На основание чл.23, ал.1 от НК го осъжда на наказание лишаване от свобода за срок от три месеца.
	На основание чл.69, ал.1, във вр. с чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяване на наказанието три месеца за срок от една година.

2. с присъда №465/10.09.2005 г., постановена по НОХД 457/2004г. по описа на РС гр.Горна Оряховица, влязла в законна сила на 27.09.2005 г., за деяние, извършено в края на м. ноември 2003г., на основание чл. 195, ал.1, т.3, пр.1, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 20, ал.2, във вр. с чл. 60, чл. 63, ал.1 т.3 от НК, В.  е осъден  на наказание лишаване от свобода за срок от девет месеца. На основание чл.69, ал.1и чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението за срок от три години.
	
3. с присъда №139/12.03.2008г., постановена по НОХД 1264/2007г. по описа на РС гр.Горна Оряховица, влязла в законна сила на 04.07.2008г., потвърдена с решение №120/04.07.2008г. по ВНОХД №267/2008г. на ВТОС,  за деяние, извършено за времето от 08.08.2007г. до 18.08.2007г., на основание чл. 195, ал.1, т.3,4,5 и т.7, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл. 28 ал.1, чл.54 и чл.36 от НК, В.  е осъден  на наказание лишаване от свобода за срок от една година и два месеца, при първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието.
	На основание чл.68, ал.1 от НК привежда в изпълнение присъда по НОХД №457/2004 г. на РС – Горна Оряховица, като наказанието от девет месеца лишаване от свобода следва да се изтърпи при първоначален общ режим.
На основание чл. 25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 от НК, определя на В.В.  общо наказание измежду наложените му по НОХД 796/2003 г. на РС – Горна Оряховица и НОХД 457/2004 г. на РС – Горна Оряховица в размер на най тежкото от тях, а именно девет месеца лишаване от свобода.
На основание чл.25, ал.4 от НК постановява изпълнението на определеното общо наказание да бъде изтърпяно при първоначален общ режим отделно от наложеното му с настоящата присъда наказание.

4. с присъда №480/22.10.2008г., постановена по НОХД 834/2008г. по описа на РС гр.Горна Оряховица, влязла в законна сила на 07.11.2008 г., за деяние, извършено за времето от 09.02.2008г. до 16.02.2008г., на основание чл. 195, ал.1, т.3,4,5 и т.7, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 26, ал.1, във вр. с чл. 28 ал.1, във вр. с чл. 54 и чл. 36 от НК, М.  е осъден  на наказание лишаване от свобода за срок от една година и два месеца, при първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието.
На основание чл. 25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 от НК, определя на В.В.  общо наказание измежду наложените му по НОХД 1264/2007 г. на РС – Горна Оряховица и настоящата присъда в размер на най - тежкото от тях, а именно една година и два месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим.
На основание чл.68, ал.1 от НК привежда в изпълнение присъда по НОХД №457/2004 г. на РС – Горна Оряховица, като наказанието от девет месеца лишаване от свобода следва да се изтърпи при първоначален общ режим.
На основание чл. 25, ал.1 във вр. с чл. 23, ал.1 от НК определя по отношение на В.В.  едно общо наказание, най-тежкото измежду наложените с настоящата присъда и по НОХД 796/2003г на ГОРС и НОХД 457/2004 г. на ГОРС в размер на най-тежкото от тях, а именно – девет месеца лишаване от свобода
На основание чл.25, ал.4 от НК постановява изпълнението на определеното общо наказание да бъде изтърпяно при първоначален общ режим отделно от наложеното му с настоящата присъда наказание.

5. с присъда №181/14.11.2008 г., постановена по НОХД 727/2007 г. по описа на РС гр.Левски, влязла в законна сила на 01.12.2008 г., за деяние, извършено на 12/13.09.2007г., на основание 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. 18, ал.1, във вр. с чл. 58, б.”а”, във вр. с чл. 55, ал.1 т.1 от НК, В.  е осъден  на наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, което да изтърпи при първоначален общ режим.
На основание чл.69, ал.2 от НК освобождава изцяло от изтърпяване на наказанието, наложено с присъда №465/10.09.2005 г. поописана РС – Горна Оряховица, постановена по НОХД 457/2004 г., влязла в законна сила на 27.09.2005 г., с която на В.  В.  е наложено наказание лишаване от свобода за срок от девет месеца, чието изтърпяване е отложено на основание чл.69, ал.1 от НК във вр. с чл.66, ал.1 от НК с три години изпитателен срок.

Налице е усложнена форма на множество престъпления, извършени едновременно в съвкупност и рецидив, която налага групирането да се извърши съобразно принципа на най-благоприятното съчетание за осъдени
 В конкретния случай следва да се определи по правилата на съвкупността едно общо наказание по НОХД №796/2003г . и по НОХД 457/2004г. и двете по описа на РС – Горна Оряховица, а именно – девет месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим.
	Налице са основанията за приложение разпоредбата на чл. 25, във вр. с чл. 23, ал.1 от НК по отношение на присъди, постановени по НОХД 1264/2007 г. по описа на РС горна Оряховица, по НОХД 834/2008 г. по описа на РС Горна Оряховица и НОХД 727/2007 г. по описа на РС Левски, тъй като деянията по цитираните присъди са извършени,   преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях. Следва съдът да наложи най-тежкото от така определените наказания, а именно - една години и два месеца лишаване от свобода, при първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието. 
	Следва на основание чл. 25, ал.2 от НК да се приспадне времето, което е изтърпяно до момента като наказание лишаване от свобода.
	
	Предвид изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

	НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ по отношение на В.  В.  от гр.Т., ЕГН *, едно общо наказание по присъдите по НОХД 796/2003 г. по описа на РС Горна Оряховица, по НОХД 457/2004 г. по описа на РС Горна Оряховица, най-тежкото от така определените наказания, а именно – девет месеца лишаване от свобода, при първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието.
	НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ по отношение на В.  В.  от гр.Т., ЕГН *, едно общо наказание по присъдите по НОХД 1264/2007 г. по описа на РС Горна Оряховица, по НОХД 834/2008 г. по описа на РС Горна Оряховица и НОХД 727/2007 г. на РС - Левски, най-тежкото от така определените наказания, а именно – една година и два месеца лишаване от свобода, при първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието.




	НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното до този момент наказание лишаване от свобода по цитираните присъди.
	ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15-дневен срок от днес.
Протоколът написан в с. з. и приключи в 12.10 часа.
 


СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:


			                		СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.


										    2.

