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П Р И С Ъ Д А
№ ____

гр. ЛЕВСКИ, _23.05._ 2008 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Левченски районен съд на _двадесет и трети май_ две хиляди и осма година в открито съдебно заседание, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЙКА МАНОЛОВА
            	  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Анка Грозданова
						      Кирил Цвятков 
при секретаря _Янка Димитрова_, в присъствието на прокурора _Чавдар Мънев _, разгледа докладваното от съдия Манолова наказателно _ОХ_ дело № _20084410200222 по описа за _2008_, и на основание данните по делото и закона

П Р И С Ъ Д И :

	ПРИЗНАВА подсъдимия А.М., роден на * г. в гр. Л., живущ в с.А., *, ЕГН * за ВИНОВЕН в това, че за периода 09.01.2008 г. до 21.01.2008 г. в с. Асеновци, обл. Плевен, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, извършил следните престъпления:
- на 09.01.2008 г. в с. Асеновци, обл. Плевен, отнел от владението на Т.И. чужди движими вещи: 1 бр. мобилен телефонен апарат „Сони Ериксон Т- 230” на стойност 70 лв., 1 брой прима карта на стойност 4.60 лв., 2.5 кг. шунка на стойност 15 лв., 0.600 кг. шпеков салам на стойност 4 лв., 1 кг. сирене на стойност 4.20 лв.,0.700 л. оцет на стойност 0.80 лв. и 1 бр. червен пипер на стойност 3.40 лв., или имущество на обща стойност 102.00 лв., собственост на И., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои,
 	 – на 19/20.01.2008 г. в с. Асеновци, обл. Плевен, при условията  на продължавано престъпление и опасен рецидив, отнел от владението на Р.Н. от с.с. чужди движими вещи: 1 бр. цифров фотоапарат марка „Мегаполис SX” с карта с памет 32 МВ на стойност 55 лв., 1 чифт мъжки обувки №43 на стойност 10 лв., 2 бр. мъжки спортни якета от плат на стойност 24 лв., 8 бр. мъжки тениски на стойност 16 лв., 10 бр. мъжки бели потници  на стойност 4 лв., 3 броя завивки за легла на стойност 24 лв. и 1 брой дамски халат за баня на стойност 10 лв., или вещи на обща стойност 155 лв.,собственост на Р.Н. , без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои
 – на 20/21.01.2008 г. в с. Асеновци, обл. Плевен, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот отнел от владението на С.К. и М.В. и двамата от с. Асеновци чужди движими вещи: 1 бр. свински бут на стойност 60 лв., 1 бр. тава на стойност 10 лв., 1 бр. приемник „Булсатком” на стойност 40 лв., 1 бр. сателитна чиния и сглобени към нея поставка и приемател „Булсатком” на стойност 70 лв.,1 бр. телевизор марка „Грундинг” модел Ш 55 640 на стойност 130 лв., или вещи на обща стойност 310 лв., собственост на С.К., както и 1 бр. ДВД плеър марка „Кроун” модел ДП 4816 на стойност 60 лв., собственост на М.М., всичко вещи на обща стойност 370 лв., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на ОСНОВАНИЕ чл. 196 ал.1 т.2 във вр. с чл. 195 ал.1 т.3 във вр. с чл. 194 ал.1 във вр. с чл. 26 ал.1 във вр. с чл. 29 ал. 1, б.”а” и б.”б” във вр. с чл. 55 ал.1 т.1  от НК ГО ОСЪЖДА НА  ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието
 	На основание чл. 59 ал.1 от НК при изпълнение на наказанието лишаване от свобода, съдът приспада времето през което спрямо подсъдимия е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 24.01.2008 г.
	ОСЪЖДА А.М.  със снета по делото самоличност да заплати направените деловодни разноски в размер на 115,60 лв.
	ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в 15-дневен срок от днес.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


				    СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

							        2.






МОТИВИ ПО НОХД 20084410200222

Обвинението против подсъдимия А. М., роден на *г. в гр. Л., живущ в с.А., *, ЕГН *, е по чл.196 ал.1 т.2, във вр. с чл. 195 ал.1 т.3 във вр. с чл. 194 ал.1, във вр. с чл. 26 ал.1 във вр. с чл. 29 ал.1, б. „а” и б.”б” от НК, затова, че  за периода 09.01.2008 г. до 21.01.2008 г. в с. Асеновци, обл. Плевен, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, извършил следните престъпления:
- на 09.01.2008 г. в с. Асеновци, обл. Плевен, отнел от владението на Т.И. чужди движими вещи: 1 бр. мобилен телефонен апарат „Сони Ериксон Т- 230” на стойност 70 лв., 1 брой прима карта на стойност 4.60 лв., 2.5 кг. шунка на стойност 15 лв., 0.600 кг. шпеков салам на стойност 4 лв., 1 кг. сирене на стойност 4.20 лв.,0.700 л. оцет на стойност 0.80 лв. и 1 бр. червен пипер на стойност 3.40 лв., или имущество на обща стойност 102.00 лв., собственост на И., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
 	 – на 19/20.01.2008 г. в с. Асеновци, обл. Плевен, при условията  на продължавано престъпление и опасен рецидив, отнел от владението на Р.Н. от с.с. чужди движими вещи: 1 бр. цифров фотоапарат марка „Мегаполис SX” с карта с памет 32 МВ на стойност 55 лв., 1 чифт мъжки обувки №43 на стойност 10 лв., 2 бр. мъжки спортни якета от плат на стойност 24 лв., 8 бр. мъжки тениски на стойност 16 лв., 10 бр. мъжки бели потници  на стойност 4 лв., 3 броя завивки за легла на стойност 24 лв. и 1 брой дамски халат за баня на стойност 10 лв., или вещи на обща стойност 155 лв.,собственост на Р. Н., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
 – на 20/21.01.2008 г. в с. Асеновци, обл. Плевен, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот отнел от владението на С.К. и М.В. и двамата от с. Асеновци чужди движими вещи: 1 бр. свински бут на стойност 60 лв., 1 бр. тава на стойност 10 лв., 1 бр. приемник „Булсатком” на стойност 40 лв., 1 бр. сателитна чиния и сглобени към нея поставка и приемател „Булсатком” на стойност 70 лв.,1 бр. телевизор марка „Грундинг” модел Т 55 640 на стойност 130 лв., или вещи на обща стойност 310 лв., собственост на С.К., както и 1 бр. ДВД плеър марка „Кроун” модел ДП 4816 на стойност 60 лв., собственост на М.М., всичко вещи на обща стойност 370 лв., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.
	Подсъдимият е получил препис от обвинителния акт, разбира обвинението и признава вината си.
Съдът като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:
С присъда по НОХД 16/2002 г. от 26.02.2002 г. на Окръжен съд гр. Велико Търново, в сила от 10.03.2003 г., на основание чл. 199 ал.1 т.4 във вр. с чл. 198 ал.1 във вр. с чл. 20 ал.2 във вр. с чл. 29 ал.1, б. „а” и б.”б”, във вр. с чл. 36 във вр. с чл. 54 от НК, по отношение на подсъдимия А.М. е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от шест години, при първоначален строг режим. 
На 20/21.01.2008 г. в с. Асеновци, обл. Плевен, подсъдимият М., след като употребил алкохол, решил да извърши кражба от дома на приятеля си – С. К. – С., за който знаел, че отсъства от дома си и там няма никой.
За извършване на кражбата, подсъдимият взел едно дърво, с което счупил прозорец на стая от къщата и влязъл вътре, откъдето извършил кражба на следните вещи: 1 бр. свински бут на стойност 60 лв., 1 бр. тава на стойност 10 лв., 1 бр. приемник „Булсатком” на стойност 40 лв., 1 бр. сателитна чиния и сглобени към нея поставка и приемател „Булсатком” на стойност 70 лв.,1 бр. телевизор марка „Грундинг” модел Т 55 640 на стойност 130 лв., или имущество на обща стойност 310 лв.,или вещи на обща стойност 310 лв., които били собственост на С.К., както и 1 бр. ДВД плеър марка „Кроун” модел ДП 4816 на стойност 60 лв., собственост на М. В., от с. А., който бил предоставил закупеното и подарено от баща му – св. В.В. ДВД на приятеля си – С..
От разпитаните по делото свидетели – В.А., А. М., И. К., се установило, че след като извършил кражбата от дома на С., подсъдимият А., заедно със св. А., с която заживял на семейни начала, били откарани от св. К. до дома на баща й – св. М., от с. Ч., общ. Л..
Подсъдимият е извършил и други престъпления: 
- на 09.01.2008 г. в с. Асеновци, обл. Плевен, извършил кражба на 1 бр. мобилен телефонен апарат „Сони Ериксон Т- 230” на стойност 70 лв., 1 брой прима карта на стойност 4.60 лв., 2.5 кг. шунка на стойност 15 лв., 0.600 кг. шпеков салам на стойност 4 лв., 1 кг. сирене на стойност 4.20 лв.,0.700 л. оцет на стойност 0.80 лв. и 1 бр. червен пипер на стойност 3.40 лв., или имущество на обща стойност 102.00 лв., собственост на Т.И. от с. А.
  - на 19/20.01.2008 г. в с. Асеновци, обл. Плевен, извършил кражба на 1 бр. цифров фотоапарат марка „Мегаполис SX” с карта с памет 32 МВ на стойност 55 лв., 1 чифт мъжки обувки №43 на стойност 10 лв., 2 бр. мъжки спортни якета от плат на стойност 24 лв., 8 бр. мъжки тениски на стойност 16 лв., 10 бр. мъжки бели потници  на стойност 4 лв., 3 броя завивки за легла на стойност 24 лв. и 1 брой дамски халат за баня на стойност 10 лв., или вещи на обща стойност 155 лв.,собственост на Р. Н. от с. А..
С протокол за доброволно предаване М.М. от с. А. предала на И. С. – служител при РПУ Левски 1 бр. пазарска чанта с дрехи – яке, тениски, завивки, калъфка, хавлии, дънки, 1 бр. пазарска чанта с дрехи – блузи, кърпи и яке.
С протокол за доброволно предаване М. К. от гр. Л. предал на И.С. – служител при РПУ Левски 1 бр. цифров фотоапарат марка „Мегапикс” модел SX 300  S/N: Y 53C7M012291, 1 бр. карта памет 32 МВ  и срещу разписка предадени на Р.Н. един чифт кафяви мъжки обувки №43 и 2 бр. пазарски чанти с дрехи.
С протокол за доброволно предаване И. К. от с. А. предал на И. С. – служител при РПУ Левски 1 бр. мобилен телефонен апарат „Сони Ериксон Т- 230” с имеи №* и 1 брой прима карта с № *.
Срещу разписка И.С. от РПУ Левски предал на Т.И. от с. А. 1 бр. мобилен телефонен апарат „Сони Ериксон Т- 230” с имеи №*и  1 брой прима карта с № *.
Срещу разписка У. Х. – дознател при РПУ Левски предала на С. К.  от с. А. 1 бр. свински бут, 1 бр. жълта тава, 1 бр. приемник на „Булсатком” със сериен номер 001000181168, 1 бр. абонатна карта на „Булсатком”, 1 бр. телевизор „Грундинг”, модел Т 55 640, 1 бр. ДВД плеър марка „Кроун”, модел ДП 4816 и 1 бр. сателитна чиния и сглобени към нея поставка и приемател на „Булсатком”.
С протокол за доброволно предаване А. А. предал на У. Х. – дознател при РПУ Левски вещи, подробно описани на л. 90 от делото.
Срещу разписка У.Х. – дознател при РПУ Левски предала на В. А. 1 бр. кожена дамска чанта, черна на цвят, с бяла лента, 1 бр. дезодорант „Лукс”, 1 бр. аудиокасета, 1 бр. паста за зъби „Астера”, 1 бр. фактура от „Глобул”, 1 бр. лак за нокти, 1 бр. гребен, 2 бр. дамски бикини – черни на цвят, 1 бр. кредитно известие, издадено на името на А.М. от с. А..
Срещу разписка У.Х. – дознател при РПУ Левски предала на С. К. следните вещи: 1 бр. тиксо – безцветно, широко, 2 бр. ръкавици – жълти на цвят, 2 бр. кабели, захранващи, 1 бр. адаптер, 26 бр. дискове и 2 бр. дистанционни, описани в протокол за доброволно предаване от 22.02008 г. от лицето А. А..
  От заключението на вещото лице по назначената съдебно-оценителна експертиза е установено, че стойността на 1 бр. мобилен телефонен апарат „Сони Ериксон Т- 230” е на стойност 70 лв., 1 брой прима карта е на стойност 4.60 лв., 2.5 кг. шунка е на стойност 15 лв., 0.600 кг. шпеков салам е на стойност 4 лв., 1 кг. сирене е на стойност 4.20 лв.,0.700 л. оцет е на стойност 0.80 лв. и 1 бр. червен пипер на стойност 3.40 лв., 1 бр. цифров фотоапарат марка „Мегаполис SX” с карта с памет 32 МВ е на стойност 55 лв., 1 чифт мъжки обувки №43 са на стойност 10 лв., 2 бр. мъжки спортни якета от плат са на стойност 24 лв., 8 бр. мъжки тениски са на стойност 16 лв., 10 бр. мъжки бели потници са на стойност 4 лв., 3 броя завивки за легла са на стойност 24 лв. и 1 брой дамски халат за баня е на стойност 10 лв.,1 бр. свински бут на е  на стойност 60 лв., 1 бр. тава е на стойност 10 лв., 1 бр. приемник „Булсатком” е на стойност 40 лв., 1 бр. сателитна чиния и сглобени към нея поставка и приемател „Булсатком” са на стойност 70 лв.,1 бр. телевизор марка „Грундинг”, модел Т 55 640 е на стойност 130 лв., 1 бр. ДВД плеър марка „Кроун” модел ДП 4816 е на стойност 60 лв., 1 брой дънков панталон е на стойност 29.00 лв., 1 брой работен панталон тип гащеризон е на стойност 42.00 лв., стойността на 1 брой тениска – фланелка – трико с дълъг ръкав е 4.70 лв. и стойността на 3 броя пликове за писма е 1.80 лв.
 Подсъдимият и назначеният му служебен защитник адвокат са дали съгласие да бъде открита процедура по предварително изслушване на страните и да не се провежда разпит на всички свидетели и вещи лица и при постановяване на присъдата непосредствено да се ползва съдържанието на съответните протоколи и експертни заключения от досъдебното производство.
Подсъдимият А.М. е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласил да не се събират доказателства за тези факти.  
В съответствие с разпоредбите на НПК и на основание чл. 371 от НПК съдът е уведомил подсъдимия, че съответните доказателства, събрани по досъдебното производство и направеното от него самопризнание по чл. 371 т.2 от НПК ще се ползва при постановяване на присъдата.
На основание чл. 373 ал. 3 от НПК и предвид обстоятелството, че действията по разследването са извършени при условията и по реда, предвиден в НПК, съдът е одобрил изразеното съгласие. 
С определение на основание чл. 372 ал.4 от НПК съдът е обявил, че при постановяване на присъдата ще ползва самопризнанието, направено от подсъдимия, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.   
 На основание чл. 283 от НПК съдът е присъединил към доказателствата писмените доказателства, събрани на досъдебното производство.   
 На основание чл. 373 ал.2 от НПК съдът не е извършил разпит на подсъдимите, свидетелите и вещите лица за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. 
 Съдът приема, с оглед на събраните по делото доказателства, че обвинението е доказано по безспорен и несъмнен начин.
От така изложената фактическа обстановка е видно, че  подсъдимият М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. чл.196 ал.1 т.2, във вр. с чл. 195 ал.1 т.3 във вр. с чл.194 ал.1, във връзка с чл.29 ал.1 б. „а” и б. “б” от НК, тъй като за периода от 09.01.2008 до 21.01.2008 г. в с. Асеновци, отнел движими вещи от владението на собствениците, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. 
Деянието е извършено при условията на опасен рецидив.
Подсъдимият е осъждан многократно на наказание лишаване от свобода.
Налице е извършено деяние. Същото е извършено от подсъдимия при форма на вината пряк умисъл. Деецът е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването на тези последици.
Подсъдимият е извършил повече от две деяния, които осъществяват поотделно състава на престъплението кражба, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината – пряк умисъл, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.  
Причина за извършване на престъплението е желанието на подсъдимия да се облагодетелства по неправомерен начин и неспазване на установения в страната в правов ред.
При определяне на наказанието по отношение на подсъдимия А. М. съдът взе предвид признанията, които прави за извършеното деяние, съдействието, което е оказал на органите на съдебното и досъдебно производство, изразеното разкаяние, стойността на вещите, предмет на престъплението, целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК, с оглед на превъзпитанието на подсъдимия. Съдът прецени и мотивите и причините за извършване на престъплението, както и обществената опасност на деянието и дееца.
Съдът съобрази и разпоредбата на чл. 373 ал.2 от НПК, според която при постановяване на осъдителна присъда, следва да определи наказанието при условията на чл. 55 от НК и без да са налице многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства.
С оглед на изложеното и на основание чл.196 ал.1 т.2, във вр. с чл. 195 ал.1 т.3 във вр. с чл.194 ал.1, във вр. с чл.29 ал.1 б.”а” и “б” и чл.55 ал.1 т.1 от НК ОСЪЖДА А.М. на наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като определя първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието.
По отношение на подсъдимия А.М. е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража”, поради което съдът следва да приложи разпоредбата на чл. 59 ал.1 от НК и при изпълнение на наказанието лишаване от свобода приспада времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 24.01.2008 г.
	При този изход на делото следва подсъдимият А.М. да бъде осъден да заплати направените деловодни разноски в размер на 115.60 лева.
 Водим от горното съдът постанови присъдата си.
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