
МОТИВИ:  Срещу  подсъдимия  К.П.Е.  било  предявено
обвинение за  престъпление по  чл.  211,ал.1,пр.1,във  връзка с
чл.209, ал.1 от НК, за това, че на 19.06.2009г.  в гр.*****,  с цел да
набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у
Б.Г.Г. ЕГН-**********, представяйки се за племенник на С.М.М. ***, която
желаела да продаде собствения си апартамент от 107,43 кв.м., находящ
се в гр. *** ул.*** бл.***, за да му помогне с парични средства, което не
отговаря  на  истината  и  действителната  воля  на  М.,  като  участвал  в
преговорите с Г. по сключване на сделката и го убедил, че на посочената
дата, при изповядване на сделката пред нотариус А.Ц., регистрирана под
№565 па Нотариалната камара, с район на действие Районен съд Ловеч,
от името на собственичката М., ще участва упълномощено от нея лице -
С.Р.М.  ЕГН-  **********  ***,  без  това  в  действителност  да  е  така,
представяйки неистински документи: Пълномощно рег.№ 8746,т.2, акт 92
/за удостоверяване на съдържанието/ и рег.№8754 /за удостоверяване на
подписа/  от  18.06.2009г.,  Декларация  по  чл.25,  ал.7  от  ЗННД  рег.№
8748/18.06.2009г.  и  Декларация  по  чл.264,  ал.1  от  ДОПК  рег.№
8749/18.06.2009г. от името на С.М. ***, с нотариални заверки от името на
А.И. рег.№034 на Нотариалната камара, с район на действие Районен
съд София, като сделката била обективирана в нотариален акт №1, том
II,  рег.№ 1356,  нотариално дело №136 от 19.06.2009г.  на нотариус Ц.,
като с това причинил имотна вреда на Б.Г. в размер на 30 000 лева и на
С.М. в размер на 120 600.00 лева, представляваща пазарната стойност
на  апартамента,  като  деянието  е  извършено  при  условията  на
посредствено извършителство-посредством С.Р.М.  /в  качеството му на
пълномощник  на  М./  и  измамата  е  в  особено  големи  размери  и
представлява особено тежък случай.

Срещу  подсъдимия  К.П.Е.  било  предявено  обвинение  за
престъпление по чл.316, във връзка с чл.309,ал.1,във връзка с
чл.26,ал.1 от НК, за това, че на 19.06.2009г. в гр.*****, пред нотариус
А.Ц.,  регистрирана  под  №565  на  Нотариалната  камара,  с  район  на
действие  Районен  съд  Ловеч,  при  условията  на  посредствено
извършителство - посредством С.Р.М. ЕГН-********** ***, и при условията
на продължавано престъпление, съзнателно се ползвал от неистински
частни  документи:  Пълномощно  рег.№  8746,  т.2,  акт  92  /за
удостоверяване на съдържанието/  и  рег.№8745 /за  удостоверяване на
подписа/  от  18.06.2009г.,Декларация  по  чл.25,  ал.7  от  ЗННД
рег.№8748/18.06.2009г.  и  декларация  по  чл.264,  ал.1  от  ДОПК
рег.№8749/18.06.2009г.  от  името  на  С.М.М.  ***,  за  да  докаже
пълномощническите функции на М. и посочените в тях обстоятелства,
като от него за самото им съставяне, не може да се търси наказателна
отговорност.

Срещу  подсъдимия  К.П.Е.  било  предявено  обвинение  за
престъпление по чл.308,ал.3,във връзка с ал.2,пр.2,във връзка с
ал.1 и чл.26,ал.1 от НК, за това, че за времето от началото на м.юни
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2009г.  до  19.06.2009г.  в  гр.*****,  при  условията  на  продължавано
престъпление,  съставил  неистински  официални      документи   -  
нотариални  удостоверявания   на  съдържание  на документи и подписи,
като сам изписал ръкописния текст в щемпелите, с нотариални заверки
от името на нотариус А.И. рег.№ 034 на Нотариалната камара, с район на
действие Районен съд София в Пълномощно рег.№8746, т.2, акт 92 /за
удостоверяване  на  съдържанието/  и  рег.№8745  за  удостоверяване  на
подпис/ от 18.06.2009г., Декларация по чл.25, ал.7 от ЗННД рег.№8748
/18.06.2009г.  и  декларация  по  чл.264,  ал.1  от  ДОПК
рег.№8749/18.06.2009г.  от  името  на  С.М.М.  ***,  като  деянието  е
извършено  с  цел  имотна  облага,  за  да  бъдат  използвани  при
изповядване на сделка покупко- продажба на апартамент от 107.43 кв.м,
находящ се в гр. *** ул.*** бл.***, ет.4, ап.12, собственост на С.М.М. ЕГН
**********  ***,  пред  нотариус  А.Ц.,  регистрирана  под  №565  на
Нотариалната  камара,  с  район  на  действие  Районен  съд  Ловеч,  като
имотната облага в размер на 30 000 лева е получена.

Представителят  на  РП  -  Ловеч  в  съдебно  заседание
поддържа обвиненията, така както са били предявени на подс.Е. в хода
на досъдебното производство и с внесения обвинителен акт, а именно за
престъпление  по  чл.211,пр.1,във  връзка  с  чл.209,ал.1  от  НК,  за
престъпление  по  чл.  316,във  връзка  с  чл.  309,ал.1,във  връзка  с  чл.
26,ал. 1 от НК и за престъпление по чл. 308,ал. 3,във връзка с ал. 2,пр.
2,във  връзка  с  ал.1  и  чл.26,ал.1  от  НК,  като  счита,  че  в  хода  на
съдебното  следствие,  въз  основа  на  всички  писмени  и  гласни
доказателства, показанията на всички разпитани свидетели по делото,
очните ставки, заключенията по графическата, съдебно-техническата и
фоноскопната  експертизи,  приложените   и  в  хода  на  досъдебното
производство писмени доказателства, по безспорен начин се установява
фактическата обстановка, описана в обв. акт, въз основа на която съда
би могъл да направи единственият несъмнен извод за това, че подс.Е. е
осъществил деянията, за които е предаден на съд. Приема за безспорно
установено, че именно подсъдимият е единственото физическо лице и
единствената  обща  връзка  между  всички  свидетели  по  делото,  които
свидетелстват  в  показанията  си  за  неговото  активно  участие  в
осъществяване на  деянията  и  проследявайки  хронологията  на  всички
негови действия, именно Е. е човекът, който още през м. март 2008 г. се
е явил в агенцията за недвижими имоти, в която са работили Г. и А. и в
която  агенция  свид.М.-собственичка  на  въпросния  апартамент  е  била
пуснала обява за  продажба и  отдаване под наем на апартамента си,
получен по наследство. Именно с подсъдимия свид.М. се е срещнала за
първи  път  в  агенцията,  с  него  е  сключила  договор  за  наем,  който
впоследствие е бил продължен. Видно от показанията на М., през целия
период от март 2008 г., дори и след като тя е узнала от органите на МВР,
че с апартамента й е извършена сделка, подсъдимият е продължил да
плаща  уговорения  наем  и  да  го  превежда  по  банков  път  до  месец
септември 2009 г. Именно подсъдимият е започнал активно да въвежда в
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заблуждение и  свид.  М.  за  действителните си  намерения,  за  това  че
желае малко да поживее под наем в апартамента, след което я уведомил
за намерението си да закупи въпросния апартамент в по-късен етап, но
единствената пречка била, че не са се договорили за сумата, която М. е
искала за продажбата на апартамента. Още започвайки да живее под
наем във въпросния апартамент, у подсъдимия се е зародила идеята за
извършване на престъпленията и за продажбата му, в резултат на което
да получи материални облаги за себе си. Започнал е активно да търси
евентуални купувачи, много добре знаейки, че не е собственик и че няма
право  да  извършва  каквито  и  да  било  разпоредителни  действия  с
въпросния апартамент, като през цялото време е твърдял пред свид.М.
желанието си именно той лично да закупи апартамента. От показанията
на свид.Г.  се  установява,  че  подсъдимият  още през  м.май 2009г.  при
случайна среща между двамата е поискал среща, която се е състояла в
офиса  на  Г.,  обсъждали  са  като  подсъдимият  се  интересувал  за
евентуалната  цена,  която  би  могла  да  се  получи  от  продажба  на
апартамент в центъра на Ловеч, посочвайки подобни апартаменти като
адрес,на  който  се  намира  въпросния  апартамент,  узнал  е  на  каква
стойност  са  обявени подобни апартаменти за  продажба,  а  именно че
цената им е над 70 000 лв.  При срещите си със свид.Г.  подсъдимият
настоятелно е започнал да го въвежда в заблуждение, убеждавайки го,
че  апартамента  в  който  живее  под  наем  е  собственост  на  негова
роднина,  а  именно  негова  леля,  като  е   твърдял  това  пред  всички
свидетели. Неколкократни са били срещите между подс.Е. и свид.Г.,  в
които подсъдимият се е опитвал да го убеди да му намери клиенти за
апартамента, като постепенно е свалял от цената, която първоначално
казал на Г.,  че би искала леля му,  а именно  от 50 000 лв.,  докато е
стигнал до цената от 30 000 лв., като непрекъснато е уверявал Г., че тази
цена се иска от леля му, че същата е склонна да я намали, обяснявайки
на Г., че леля му има желание да му помогне с парите, които ще вземе от
апартамента,  за  да  може  подсъдимият,  както  и  свид.Г.  посочи  „да  се
оправи  с  някакви  дела  пред  комисия  Кушлев”.  Внушавайки  невярна
представа  за  себе  си,  подсъдимият  убеждавайки  Г.  за  близките  си
родствени  връзки  със  собственичката  на  апартамента,  Е.  е  успял  да
спечели доверието и да мотивира Г. с оглед ниската цена, да реши лично
Г.  да  закупи  апартамента,  поради  което  свид.Г.  е  започнал  да  търси
парични средства, като първоначално от свои познати е взел 10 000 лв.,
които  пари  е  предал  на  подсъдимия.  Г.  заяви,  че  ги  е  предал  на
подсъдимия  като  капаро.  Неколкократно  са  имали  уговорки  за
изповядване  на  сделката,  което  се  е  проточило  във  времето,  като
подсъдимият е обяснявал на Г., че причината за това, е че леля му има
ангажименти  и  не  може  да  пристигне  лично  в  Ловеч,  за  да  бъде
изповядана  сделката.  Това  е  продължило  в  рамките  от  началото  на
м.юни на около 10 дни, като през този период подсъдимият е предприел
действия  по  снабдяване  с  необходимите  документи,  задължително
изискващи  се  при  сделка  за  покупко-продажба  с  недвижим  имот,  а
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именно да се снабди с актуално удостоверение за данъчна оценка, въз
основа  на  молба,  изготвена  от  името  на  С.М.  ***  молбата  е  с  дата
01.06.2009г.  На  следващия  ден  -  02.06.2009г.  лично  подсъдимият  Е.,
което и той самият в обясненията си признава, че е отишъл в служба по
геодезия, картография и кадастър Ловеч и е подал заявление отново от
името на собственичката свид.М., в което подсъдимият признава, че е
изписал  ръкописния  текст  -  имената  на  С.М.М.,  че  в  службата  по
кадастъра  се  е  възползвал  от  познанството  си  със  служители  там,  а
именно  свид.Н.Щ.,  който  свидетелства,  че  при  него  дошла  негова
колежка, попитала го дали познава К.Е., обяснила му, че подсъдимият е
подал заявление,  но  не  е  представил необходимите към заявлението
документи. Свид.Щ. свидетелства, че е провел разговор с подсъдимия,
разяснил му е,  че  задължително трябва да се  представят  документи,
касаещи собствеността на недвижимия имот, за който се иска скица, като
подсъдимият  е  обещал,  че  когато  дойде  да  получи  скицата,  ще  ги
представи,  което  не  е  сторил.  През  този  период,  когато  е  започнало
снабдяването с документи, подсъдимият е осъществил връзка, като от
показанията  на  всички  свидетели,  както  и  най  -  вече  показанията  на
свид.К.  и  от  проведената  очна  ставка,  се  оказва,  че  инициативата  за
контакта по повод този апартамент е била именно на подс Е.. Според
показанията  на  свид.К.,  което  се  потвърждава  и  при  очната  ставка,
двамата с подсъдимия се познават и на подсъдимия е било известно, че
К. е адвокат, че баща му на К. работи като нотариус в гр.*****, което се
потвърждава и от подс.Е.. Започнали са провеждането на няколко срещи
между Е. и К., в хода на които Е. се е интересувал какви документи са
необходими за изповядване на сделка за покупко-продажба на недвижим
имот. Свид.К. подробно посочва, че е консултирал по повод тази сделка
подс.Е.,  подробно  му  е  обяснил  какви  документи  са  необходими,  че
първоначално подсъдимият се е интересувал дали тази сделка може да
бъде изповядана в гр.***** пред баща му, но след като К. му е разяснил,
че  сделките  по  недвижими  имоти  съгласно  закона  се  изповядват  по
местонахождение на имота, подсъдимият е започнал да се интересува
дали пък не може пред баща му да бъде заверено пълномощно от името
на собственичката,  на което свид.К.  го е уведомил, че няма проблем,
стига  жената  да  се  яви  лично  пред  нотариуса  за  изготвяне  на
пълномощното. От показанията на свид.К. се установява, че срещите са
били  неколкократни,  основно  провеждани  в  гр.*****,  при  които  Е.  е
показвал  с  какви  документи  се  е  снабдил,  показал  е  на  свид.К.
нотариално заверено пълномощно от името на собственичката, с което
тя упълномощава трето лице да я представлява по сделката, че свид.К.
е констатирал нередовности в това пълномощно-липсата на нотариална
заверка  за  съдържание.  При  следваща  среща  установил,  че
задължителните при такива сделки нотариално заверени декларации за
наличие и липса на данъчни задължения и тежести по ДОПК, както и по
Закона  за  нотариусите  и  нотариалната  дейност.  При  поредна  среща
между  свид.К.  и  подсъдимият  е  присъствал  вече  и  уговорения  като
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купувач от подсъдимия – свид.Г., който изрично е заявил,че иска всичко
да бъде изрядно при сделката, на което подсъдимият и пред двамата
свидетели е заявил, че няма да има проблеми, че ще се свърже с леля
си  и  че  ще  я  заведе  пред  нотариус,  който  да  завери  въпросните
декларации от нейно име. При следваща среща подсъдимият е показал
готовите вече декларации по ДОПК и по ЗННД, но свид.К. е констатирал,
че няма нотариална заверка на съдържанието и няма как  така да се
изповяда сделката.  Изтъква,  че именно подсъдимият е представил на
свид.К.  и Г.  свид.С.Р.М.,  чието име било изписано в пълномощното от
името на собственичката, че именно той ще я представлява по сделката,
за което лице подсъдимият е обяснил на двамата свидетели, че това е
мъжът,  с  който  леля  му  живее  на  семейни  начала  и  който  ще  я
представлява  по  сделката.  В  показанията  си  свид.М.  категорично
заявява,  че не познава собственичката на апартамента.  Безспорно от
показанията както на Г.,  К.,  М. и на свид.А.Ц. – нотариуса,  изповядал
сделката, при нея са се явили свид.М., в качеството на пълномощник на
собственичката,  купувача  свид.Г.  и  свид.К..  От  показанията   на
свидетелите се установява, че проектът за нот.акт, което се установява
от свид.Г. е изготвил именно той и го е занесъл на нотариуса, че тя е
разгледала  проекта  и  дописала  в  него  имената  на  пълномощника
свид.М.,  съответно номерата на представеното пълномощно.  В същия
ден, преди изповядване на сделката, свид.К. и Г. са установили, че към
документите липсва приложен нот.акт и както и свид. К. потвърди, тъй
като лицето, представено му като пълномощник не било от Ловеч, той му
е оказал съдействие, като е отишъл заедно с него,т.е. със свид.М. до
РС-Ловеч, в службата по вписванията, където свид.М. е подал заявление
за издаване на препис от нот.акт на апартамента. Свид.М. отрича да е
подписвал  такова  заявление,  но  този  факт  е  безспорно  установен  от
графическата  експертиза  по  делото,  че  автор  на  заявлението  за
издаване  на  преписа  от  нот.акт  е  М..  При  самото  изповядване  на
сделката, конкретно полагане на подписите за продавач и купувач пред
нотариус Ц., са присъствали само свид.М. и свид. Г.. Свид.К., както и той
самият  заявява,  тъй  като  не  бил  страна  по  сделката  е  напуснал
кантората  на  свид.Ц..  От  показанията  на  свидетелите  безспорно  се
установява, че след като сделката е била изповядана пред нотариуса,
свид.М. е заявил пред Г., че с доплащането на цената и предаването на
парите - остатъка до 30 000 лв., а именно 20 000 лв.Г. да се оправя с
подс.Е.. Свидетелите изрично посочват, че след сделката Г., Е. и К. са
отишли в офиса на фирмата на Г., където Г. е предал сумата от 20 000
лв.  именно  на  подс.Е.,  от  която  сума  впоследствие  той,  според
показанията  на  К.   му  е  дал  част  от  нея  като  възнаграждение  за
оказаните му консултации по изповядване на сделката. Сумата от 20 000
лв. Г. е получил в заем от Г.Г. и липсата на подадени декларации не може
да  обори  твърденията  за  облигационните  отношения,  които  са
възникнали между Г. и Г., а именно, че тя му е дала в заем сумата от
20  000  лв.,  която  сума  Г.  е  използвал  да  доплати  уговорената  с
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подсъдимия цена за апартамента. Анализирайки всички доказателства и
съпоставяйки  ги  с  дадените  от  подс.Е.  обяснения,  както  в  хода  на
досъдебното  произвоство,  така  и  в  съдебното,  счита,  че  от  всички
доказателства по делото обясненията на подсъдимия се опровергават и
следва да бъдат приети единствено като негова защитна теза. От всички
доказателства,  събрани  по  досъдебното  производство  и  в  хода  на
съдебното  производство,  по  безспорен  начин  се  установява  както
описаната  в  обв.акт  фактическа  обстановка,  доказват  се  всички
целенасочени действия на  подсъдимия,  с  които  макар  пряко  да  не  е
участвал  пред  нотариуса  по  изповядване  на  сделката,  той  е
обединяващото звено и той е човекът, който се е облагодетелствал от
същата. Със всички свои действия подсъдимият е въвел в заблуждение
не само пострадалия Г. и свид.М., но и свид. К.  и свид.М., като по този
начин Е. е успял лично да се облагодетелства със сумата от 30 000 лв.,
като в резултат на деянието му освен тази вреда за свид.Г., е настъпила
вреда и за свид.М., с оглед на това, че сделката е била изповядана по
надлежния ред, настъпил е допълнително престъпен резултат, който е в
причинно следствена връзка с действията на подс.Е., а именно имотна
вреда за свид.М. в размер на пазарната стойност на продадения нейн
апартамент, оценен от в.л.  в размер на 120 600 лв. За участието във
въпросната сделка свидетелстват и показанията на свид.В.В., съдия по
вписванията в РС-Ловеч, чийто задължения след изповядване на такива
сделки  включват  и  задължително  вписване  на  сделката,  преглед  на
представените по сделката документи и която първа се е усъмнила за
извършено престъпление, като това нейно съмнение е било породено от
обстоятелството, че както тя заявява в показанията си, в същия блок, в
който се намира апартамента, предмет на продажбата, се е намирал и
апартамент, собственост на нейните родители, като във времето докато
са  им  представени  документите  пред  нея,  тя  е  разбрала,  че  в  този
апартамент,  собственост  на  свид.М.  живее  под  наем  подсъдимия,  за
който от съседи тя е научила, че има намерение да го закупи. Освен
това, че от представената й сделка не е видяла  името на подсъдимия, а
на  съвсем различно лице,  съмнения за  нещо нередно е  възбудила и
цената,  която  била  посочена  в  представения  нот.акт,  за  което
свидетелката В. решила да се обади на нотариус Ц., да сподели своите
съмнения и да я предизвика да извърши проверка относно истинността
на представените по сделката документи.  Имено след обаждането на
съдия  В.,  нотариус  Ц.  е  издирила  и  се  е  свързала  по  телефон  с
нотариуса от гр.София,  чието име фигурира като нотариално заверил
пълномощното  и  декларациите,  представени  по  сделката,  а  именно
нотариус А.И. от гр.София, която и в телефонния разговор кагорично е
заявила, че подобни документи под тези номера в нейната кантора не са
заверявани. Това обстоятелство се доказва и от изисканите и приложени
по  делото  документи  от  служебния  архив  на  нотариус  А.И..  След
научаване  на  този  факт  нотариус  Ц.  е  предприела  и  действия  по
сингнализиране  на  органите  на  прокуратурата  и  МВР  със  жалба  за
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извършената измама. Нотариус Ц. се е свързала, което се потвърждава
и от свид.Г. с него, уведомила го е какво е научила от колежката си в
София, а именно, че са използвани документи с невярно съдържание и
неистински пълномощни и декларации от името на собственичката на
апартамента, което е провокирало свид.Г. да търси начин да се срещне и
да иска обяснения именно от човека, с който е договарял сделката, а
това е подс.Е.. Както и самият свид.Г. заявява, научавайки, че е станал
жертва на измама, той се е срещал 3 пъти именно с подсъдимия, като на
една  от  срещите  е  присъствала  и  свид.Г.Г.,  направил  е  запис  на
разговора си с подсъдимия, като видно от заключението на назначената
в хода на досъдебното производство фоноскопна експертиза, безспорно
се установява,  че на записите са разговори на лица,  едно от които е
именно  подсъдимият  К.Е..  При  внимателен  прочит  на
възпроизвеждането на хартиен носител на разговорите, сам съда ще се
убеди в това, че в основата на деянията стои именно подсъдимият Е. и
че  обясненията,  дадени  от  него,  че  не  познава  свид.М.  и  относно
отношенията му с К. не са такива каквито подсъдимия ги излага. Въпреки
всичко в  тези разговори,  след като и самият подсъдим разбрал,  че и
свидетелите са  знаели за  осъщественото от  него  престъпление,  пред
свид.Г. и пред свид. Г., той продължил да твърди, че собственичката на
апартамента свид.С.  М. е негова леля, пояснява, че е втора братовчедка
на неговата  майка.  В  тези  разговори подсъдимият  предлага  различни
варианти да се оправи положението,  прехвърляйки вината на свид.К.,
обещавайки на свид.Г. как ще въздейства на свид.М., за който пред вас
твърди, че не го познава, но как ще успее да го убеди същият да събере
пари в т.ч. да отиде и до Турция да продаде единия си бъбрек и така да
не се стига до органите на полиция и прокуратура. Счита,че безспорно от
доказателствата  -  заключението  на  графическата  експертиза,  се
установява, че заявлението,  което и подсъдимият признава, че е подал
до служба по геодезия и кадастър, ръкописният текст с името С.М.М.,
лично  той  го  е  написал,  че  подписа,  положен  в  тази  молба  не  е  на
свид.М.,  че  в  пълномощното  представено  по  сделката  от  името  на
С.М.М.,  нотариално  заверено  от  името  на  нотариус  А.И.,  подписа
положен от името на М. не е нейн, подписите положени в декларациите
по  ДОПК и  по  ЗННД също не  са  положени  от  свид.М.,  като  в.л.  при
изследване на документите в оригинал категорично е дало заключение,
че  ръкописният  текст  в  щемпелите  за  нот.  заверка,  сложени  на
пълномощното и двете декларации са изписани лично от подсъдимия Е..
Пазарната стойност на апартамента, предмет на сделката безспорно е
установена  от  комплексната  съдебно-техническата  и  оценителна
експертиза.  Поради  изложеното  приема  че  единствения  извод,  който
може да бъде направен е, че именно подсъдимият е осъществил и трите
престъпления, за които е предаден на съд. От субективна страна същият
ги е осъществил при пряк умисъл като форма на вината, с цел лично да
се  облагодетелства  и  да  придобие  неследваща  му  се  материална
облага.  В  конкретния  случай  е  налице  усложнена  престъпна  дейност,
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предварително  обмислена  и  трайно  осъществена  във  времето,  с
изключително активни действия от страна на подс.Е., с основна цел да
се облагодетелства лично той. По отношение на деянието по чл. 316, във
връзка с чл. 309,ал.1 и чл.26,ал.1 от НК, подсъдимият съзнателно се е
ползвал в случая чрез свид.М. от 3 бр. неистински частни документи, тъй
като от заключението на в.л не може да се установи кой точно е положил
подписа  върху  тези  документи,  затова  на  същият  е  повдигнато
обвинение  само  за  ползването  им.  Това  деяние,  с  оглед  това  че  се
използват 3 бр.документи, счита, че е извършено при условията на чл.
26,ал.1  от  НК,  при  продължавано  престъпление.  Съобразявайки
Тълкувателно Постановление № 3 относно някои въпроси,  свързани с
документните  престъпления,  тъй  като  в  случая  има  3  документа  -
пълномощно и двете декларации, като на един материален носител има
и частни, но с оглед нотариалната заверка, има и официални документи,
затова  на  подсъдимия  е  повдигнато  и  обвинение  по  чл.  308,ал.3,във
връзка с ал.2,пр.2,във връзка с ал.1 и чл.26,ал.1 от НК, като именно в
съставянето  на  официални  документи,  т.е.  нотариалните  заверки,
нотариалното  удостоверяване  от  името  на  нотариус  И.,  подсъдимият
собственоръчно  е  изписал  ръкописния  текст  в  самите  щемпели,  като
ползването и съставянето на тези документи, без които е невъзможно
изповядване  на  сделката,  е  отново  с  цел  имотна  облага,  като  без
извършването на документните престъпления, подсъдимият не би могъл
да  довърши  престъплението  измама.  На  подсъдимия  е  повдигнато
обвинение  по  квалифицирания  състав  на  престъплението  измама  по
чл.211,пр.1,във връзка с чл.209,ал.1 от НК, който състав изисква особено
големи  размери,  които  в  случая  са  налице  предвид  размера  на
настъпилите вредни последици за свид.Г. и М., а с оглед всички активни
действия от страна на подсъдимия, за да постигне крайната цел, счита,
че е налице и особено тежък случай, в резултат на което подсъдимият
лично се е облагодетелствал по неправомерен начин, като преценката
относно  квалификацията  на  престъплението  измама  е  съобразена  с
обстоятелството, че подс.Е. вече е бил осъждан за документна измама.
Счита,  че  по  безспорен  начин  е  доказана  субективната  страна  при
осъществяване  и  на  трите  деяния,  че  подс.Е.  е  съзнавал
общественоопасния  характер  на  всички  свои  действия  и  деяния,
предвиждал  е  и  е  искал  настъпването   на  общественоопасните
последици,  което  се  обективира  и  от  хронологията  на  всички  негови
действия и постъпки. Моли съда въз основа на всички доказателства по
делото, както от досъдебното производство, така и събраните в хода на
съдебното  следствие,  анализирайки  ги  и  преценявайки  ги  в  тяхната
съвкупност,  да  признае  подс.К.Е.  за  виновен  и  по  трите  повдигнати
обвинения, като предлага за първото престъпление по чл.211, пр.1,във
връзка с  чл.209,ал.1 от НК да му бъде наложено наказание 7 години
лишаване  от  свобода,  което  да  изтърпи  реално  в  затвор  при
първоначален строг режим на осн. чл.61,т.2 от ЗИНЗС, но не предлага
наказание предвидено от закона конфискация до ½ от имуществото, тъй
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като в хода на разследването не са събрани данни за притежаване на
такова  имущество  от  подсъдимия.  За  престъплението  по  чл.316,във
връзка  с  чл.309,ал.1,във  връзка  с  чл.26,  ал.1  от  НК  предлага  на
подсъдимия  да  бъде  наложено  наказание  в  размер  на  1  година  и  6
месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при строг режим и за
деянието  по  чл.308,ал.3,във  връзка  с  ал.2,пр.  2,във  връзка  с  ал.1  и
чл.26,ал.1  от  НК,  предлага  да  му  бъде наложено наказание 5  години
лишаване от свобода, което да изтърпи също реално при строг режим.
За това престъпление счита, че следва да бъде приложен чл.2 от НК,
тъй  като  до  произнасяне  на  присъдата  има  изменение  на  НК  с  ДВ
бр.№33/2011г.,  в сила от 27.05.2011г.,  като старият текст предвиждаше
полученото от престъплението имущество да бъде отнето, а сега вече
този  текст  го  няма.  На  основание  чл.23,  ал.1  от  НК  следва  да  бъде
определено едно общо най - тежко наказание за трите престъпления, а
именно 7 години лишаване от свобода, което подсъдимият да изтърпи в
затвор  при  пъвоначален  строг  режим.  От  наложеното  наказание  на
основание  чл.59,  ал.1  от  НК  следва  да  бъде  зачетено  времето,  през
което  подс.Е.  е  бил  с  мярка  „задържане  под  стража”,  считано  от
09.05.2013  г.,  когато  реално  е  бил  задържан  до  29.05.2013  г.  когато
мярката е изменена в „домашен арест”. Втората мярка е била изменена
с определение №270/16.07.2013 г.  на ОС-Ловеч в парична гаранция в
размер на 1 500 лв., като е бил под домашен арест до момента, в който
подсъдимият  е  внесъл  определената  му  гаранция.  По  отношение  на
веществените  доказателства  по  делото  -  мобилен  телефон  „Нокия”  и
компакт  диск,  счита,  че  мобилния  телефон,  който  е  собственост  на
свид.Г. следва да му бъде върнат, а диска след влизане на присъдата в
сила  следва  да  бъде  унищожен.  По  отношение  възраженията  на
защитата, че по делото липсват доказателства, касаещи твърдението, че
нотариус И. не е заверявала въпросното пълномощно и декларации и че
по  делото  липсват  доказателства,  дали  в  нейната  кантора  под  тези
номера  има  заверка  нотариална  на  документи,  излага  в  кориците  на
делото се намират документите от служебния архив на нотариус А.И. с
рег.№ 034 на Нотариалната камара, както и писмо от същата и от които
под номера на пълномощното, което е използвано в сделката, а именно
№ 8745/18.06.2009г., както и номерата на декларациите от същата дата,
нотариус И.  е  посочила,  че  под тези номера в  служебния й  регистър
съществуват  документи,  но  не  от  дата  юни  месец  2009  г.,  а  едва  от
18.09.2009  г.,  като  при  нея  през  м.септември  под  тези  номера  са
заверени  подписи  и  документи  на  съвсем  други  лица,  за  което  тя  е
приложила и заверено копие от служебния си регистър, намиращ се на
л.253 – л.265. Оносно това, че не са разполагали с копие от нот.акт до
момента,  в  който  К.  и  М.  са  дошли  до  съда   да  вземат  препис,  в
показанията си свид.С.М. е посочила, че е оставила копие от нот.акт в
агенцията,  както  и  че  копие  от  него  е  имало  към  договора  за  наем,
сключен с подс.Е., т.е. той е разполагал с копие на нот. акт или е могъл
да  се  снабди  чрез  агенцията  много  време  преди  изповядване  на
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сделката.  По  отношение  на  това  довършено  ли  е  престъплението
измама или не, излага, че в показанията си свид.М. е посочила, че след
като  се  е  запознала  с  всички  документи,  приложени  към  съставения
нот.акт, подлежащ на вписване, същата не е установила нередности от
формална  страна  и  съответно  е  вписала  сделката.  Дали  е  вписана
сделката или не и довършено ли е престъплението, изводи съдът може
да направи и от приложеното заверено копие от съдебното решение на
ОС-Ловеч по гр.д. № 503/2009 г., с което сделката е обявена за нищожна,
ако тя не беше вписана, както твърди защитата нямаше да се стигне до
съдебното  й  оспорване.  Относно  твърдението  на  защитата,  че  въз
основа на пълномощното,  което му е  било представено подсъдимият,
след като  е  бил  запознат  с  пълномощното,  с  което  собственичката  е
дала на свид.  М.,  едва тогава той е отишъл да подаде заявление за
издаване  на  скица  за  въпросния  апартамент,  моли  съда  да   обърне
внимание,  че пълномощното носи дата 18.06.2009г.,  а  заявлението до
кадастъра е подадено на 02.06.2009 г.  Данъчната оценка,  за която се
твърди,  че  е  преди  това  издадена  или  подсъдимият  е  притежавал  и
копие  от  такава  стара  данъчна  оценка,  а  впоследствие  по  делото  е
приложена  по-нова,  тази  данъчна  оценка,  която  е  приложена  към
документите по сделката е от дата 03.06.2009 г., т.е. 16 дни преди самото
изповядване  на  сделката.  Относно  разделянето  и  повдигането  на
обвинения по чл.316, във връзка с чл.309 от НК за частни документи и по
чл.308,ал. 3 от НК за официални, въпреки че се касае за едни и същи
документи,  се  позовава  на  постановление  №  3/23.03.1982  г.  по
н.д.№12/1981 г. на Пленума на ВС, където изрично е посочено, че когато
има  документ  с  нотариална  заверка,  частен  документ  с  нотариална
заверка, тогава е налице комплекс от документи и в този случай, какъвто
е  и  настоящия,  обективно  са  налице  два  документа,  т.е.  частен  и
официален  в  частта  на  нотариалната  заверка,  които  са  на  една
материална основа. При всяка една от тези части в зависимост от това
коя  е  засегната,  дали  частта  за  частния  документ  или  частта  за
официалния документ,т.е.нотариалната заверка, всяка една от тях може
да бъде предмет на документно престъпление и по чл.308 и по чл.309 от
НК, съответно когато не е установено авторството, квалификацията е по
чл.316 от НК.

Подсъдимият К.П.Е., редовно призован се явява лично и с
адв.Б.,  не  се  признава  за  виновен,  дава  обяснения  по
повдигнатите  му  обвинения,  като  заявява,  че  във  въпросния
апартамент  е  живял  повече  от  2  години  под  наем,
собственичката на апартамента му е предложила да го закупи,
но  не  са  се  договорили  за  цената  и  в  „един  момент”  го  е
потърсил по телефон К.К., след което са се срещнали и му е
казал,  че  е  намерил  клиент,  който  да  закупи  апартамента.
Твърди, че два-три пъти след това когато К. *** са се срещали,
като К. му е заявил, че човека, който ще купи апартамента ще
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го остави да живее в него и евентуално ще му го продаде на
по-ниска цена. Твърди, че когато се е срещал с К., последният
винаги  е  бил  с  различни  хора,  които  не  познава,  като
единственото познато лице е свид.Г.. Заявява, че по молба на К.
е извадил скица от кадастъра за апартамента, необходима за
сделката и не е участвал при набавяне на другите документи,
като К. му е казал, че ще си подготви всички други документи.
Сочи,че не е ходил при нотариуса, не е участвал в изповядване
на  сделката  и  не  е  вземал пари за  апартамента.  Излага,  че
впоследствие са му се обаждали хора по телефон, като са му
казали,  че има някаква измама с  апартамента,  като един от
хората, които му го е казал е адв.Филипов и поради това се е
обадил на К., за да го попита какво става. Твърди, че към него
са  отправяни  по  телефон  заплахи  за  продажбата  на
апартамента от анонимни лица, но няма спомен какво точно са
му казали. Заявява, че не знае защо е подсъдим и моли да бъде
оправдан.  Защитникът  му  адв.Б.  излага,  че  делото  не  е
разследвано всестранно и пълно в досъдебното производство и е внесен
обв.  акт,  който  е  непълен  и  некачествен,  поради  което  съдът  се  е
превърнал в разследващ орган да събира доказателства и  повече от 2
години  да  се  опитва  да  направи  една  очна  ставка  между  трима
свидетели, от които винаги двама, а именно К. и М. не се явяват. Излага,
че разминаванията, които съществуват в показанията на тези свидетели
са  съществени  и  те  съществуват  още  в  хода  на  досъдебното
производство като факти, които не са били проверени от разследващите
по какъвто и  да било начин,  вкл.  и  чрез  провеждане на очна ставка.
Излага,  че  голяма  част  от  свидетелските  показания  от  една  страна
свид.Г. и К., а от друга всички други свидетели, които са разпитани в хода
на досъдебното производство и в съдебното, вкл. и обясненията, дадени
от подзащитния му, кореспондират изцяло с показанията на тази втора
група  свидетели.  Сочи,  че  не  е  изследван  мотива  за  извършване  на
престъплението, което би довело до развитие на разследването в друга
посока  или  поне  до  провеждането  на  повече  като  обем  и  като
съдържание  следствени  действия.  Счита,  че  процеса  приключва  при
непълнота  на  доказателствата  и  то  по  причина  единствено  и  само
защото  те  не  могат  да  бъдат  събрани  в  един  съдебен  процес.
Противоречията,  които  съществуват,  изразени  в  нарушено  право  на
защита,   непълния  обв.акт,  който  е  преразказан  от  представителя  на
обвинението  не  кореспондира  с  доказателствата,  събрани  в  хода  на
съдебното следствие и в пледоарията на прокурора няма определена
конкретика. Счита, че прокуратурата не може да си позволи да изказва
мнение,  че  в  подзащитния  му  се  е  зародила  идеята  за  продажба на
апатартамента, в който е бил под наем и е започнал активно да търси
купувачи, защото няма такива доказателства. Не се съдържат и данни
дали собственичката не е някаква роднина на Е., освен това което беше
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споменато  от  нея,  че  няма  никакви  роднински  връзки,като  такива
доказателства не са събирани нито в хода на досъдебното производство,
нито в съдебното. Липсват данни дали Е. има запори от така наречената
в  миналото  комисия  „Кушлев”.  Изразява  несъгласие  с  заявеното  от
прокурора,  че  подсъдимият  е  предприел  действия  за  снабдяване  със
документи, без да е ясно от кого и как е било изготвено пълномощното,
кой го е заверил и кой е поставил подписа, кой е поставил номера и
печата, като се говори, че имената в пълномощното и декларациите били
попълнени  от  подзащитния  му.  Излага,  че  за  да  има  декларация  и
пълномощно е достатъчно печата на нотариуса и неговия подпис, а това
кой го е представил и кой е платил в случая не го прави неистински.
Прокуратурата твърди и са събрани само такива доказателства, че под
този  номер  при  софийския  нотариус  няма  заверени  пълномощно  и
декларация,но  не  е  ясно  има  ли  такъв  заверен  документ  при  този
нотариус, но не под този номер. Другото, което счита, че се твърди, без
да има доказателства за това е, че подсъдимият е представил свид.М.
пред  К.  и  Г.,  че  свидетелите  са  предоставили  заем  на  Г.,  което  се
обяснява  от  прокурора  като  данъчно  нарушение,  това  не  е  данъчно
нарушение,  тъй като подаването на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ е
задължително, тъй като върху нея се изчислява данъка, който следва да
бъде заплатен от лицето, даващо или получаващо заем и ще заявява, че
тази декларация е задължителна и  текстовете след чл.253 и сл. от НК
говорят  за  престъпление  от  общ  характер  за  това  неподаване  на
декларации.  Счита,  че фактическата обстановка и доказателствата се
следните: свид. М. е бил намерен от свид.К. и това се потвърждава от
показанията  на  свид.М.  в  съдебно  заседание  и  в  досъдебното
производство,  че  във  връзка  с  проблемите  които  е  имал,  а  именно
образувани срещу него дела, е имал нужда от помощ, от адвокат и от
друга страна във връзка с влошеното си здравословно състояние е имал
нужда от финансови средства, поради което се е срещнал  с К. и К. му е
заявил, че може да му помогне от една страна като адвокат за делата му
и от друга страна ще бъде упълномощен по една сделка за продажба на
недвижим  имот,  по  която  сделка  М.  ще  бъде  пълномощник  на
собственика  и  при  изповядване  на  сделката  ще  получи  някакво
възнаграждение. По това време подзащитният му е живял в апартамент,
който е бил обявен в агенция за продажба, а подзащитният му е живял
под наем, тъй като не е имал възможност да го закупи, като се поставя
въпроса  защото  от  една  страна  се  твърди,  че  К.Е.  не  е  знаел  какви
документи  са  необходими  при  една  сделка  и  е  бил  ограмотяван  от
свид.К.  и  от  друга  страна  се  твърди,  че  той  е  предприел  действието
снабдяване с всички документи, дори знае как и кого да изпише в печата
на  нотариуса.  В  тази  връзка  са  се  явили  в  апартамента  и  свид.К.  е
заявил,  че  има  купувач  за  този  апартамент  и  има  човек,  който  е
пълномощник.  От  пълномощното,  което  е  било  показано  на
подзащитният  му,  той  е  разбрал,  че  трето  лице  има  пълномощно  за
разпореждане с апаратамента, в който е бил под наем. Помолен от свид.
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К., Е. е съдействал за подаване на заявление, с което е била издадена
скица на процесния апартамент, която впоследствие е била приложена
към комплекта документи, който К. и М. са представили на нотариуса с
оглед  изповядване  на  сделката.  Обръща  внимание  на  факта,  кога  е
взето копие от нот.акт - в деня на сделката, като копието е било взето от
свид. К. и свид.М.. Поставя въпроса защо няма повдигнато обвинение на
М., при положение, че той заявява, че е пълномощник на свид.М. и иска
от  съда  заверено  копие  от  нот.акт,  като  той  е  знаел,  че  не  е
упълномощен, както и на К.. При явяването пред нотариуса вече е имало
проект за нот.акт, изготвен от Г. и не ясно от къде Г. е имал данните на
този апартамент и то няколко дни преди сделката, тъй като и нотариуса и
Г. заявяват, че последният е изготвил проекта за бъдещ нот.акт на негово
име, без да има нот.акт за собственост, няма доказателства, че до деня
на сделката е съществувал някакъв нот.акт, той се появява едва преди
сделката и това е заявено от свидетелите, които са го използвали - К. и
М..  Не  е  изследван  факта  от  къде  се  появяват  тия  пълномощни  и
декларации. Съществуват две групи лица, които установяват този факт,
от една страна К., от друга страна  С.М. и подс.Е.. К. казва „донесе ми ги
Е.”, М. заявява, същото заявява и подзащитният му, че тези документи са
предоставени от свид.К.. Същите потвърждават съгласието за продажба
на този имот пред нотариуса, и същите тези лица отиват в офиса на Г.,
където  Г.  дава  някакви  пари  на  К.  и  това  го  потвърждава  свид.М..
Вследствие  на  всички  тези  действия  се  подписва  новия  нот.акт  от
нотариуса и се представя в службата по вписванията, но процедурата в
България за покупко-продажба на недвижим имот приключва с акта на
вписване на сделката в службата по вписвания, а няма доказателства
това вписване да е факт, затова счита, че твърдяното престъпление по
чл.209  от  НК,  който  и  да  го  е  извършил,  не  е  довършено  от  дееца,
опитвал се да измами, тъй като не е приключила процедурата, а именно
свид.М., която е била съдия по вписванията не е вписала тази сделка,
поради факти и обстоятелства, които е заявила в своите показания, а
именно  това,  че  е  познавала  собственика,  видяла  е  през  деня
пълномощника и е проверила чрез нотариус Ц., че зад тази сделка, която
е  започната,  може  да  се  крият  неистински  документи  и  документи  с
невярно съдържание. Сочи, че изложено се подкрепя от показанията на
свидетелите  М.,  Щ.,  Г.,  А.,  Ц.,  М.,  както  и  от  свид.М.,  като  техните
показания кореспондират изцяло с обясненията, които дава подсъдимия
още в хода на досъдебното производство и в съдебното производство.
Това, че пред нотариус Ц. не се явява подсъдимия, а се явява свид.С.М.,
който е бил снабден с пълномощно и декларации от собственика чрез
свид.К., това че документите, които са били представени на М. са били
предоставени от К., не съществуват и доказателства, освен твърденията
на  К.,  за  това  подзащитният  му  да  е  знаел  за  тях.  Същият  е  знаел
единствено  и  само  за  заявлението,  което  е  подал  за  издаване  на
скицата. Сочи, че наличието на пълномощно, заявено от К., с което свид.
М.  е  можел  да  се  разпорежда  с  имуществото  на  свид.М.,  е  дало
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спокойствие на подзащитния му,  без да има съмнение да отиде и да
подаде заявлението, което е изготвено от лице, което не е установено в
хода на досъдебното производство, както и че не е установено как К. се
е снабдил с пълномощното и декларациите по ДОПК и ЗННД, за да ги
предостави  на  С.  М.,  който  от  своя  страна  да  заяви  съгласие  за
продажба  на  апартамента  от  името  на  собственика.  Това,  че
съществуват  тези  документи,  не  значи  че  те  са  били  известни  към
момента  на  сделката  на  подзащитния  му.  Освен  това  според
твърденията на представителя на прокуратурата,  подсъдимият явно е
неук относно изготвянето на документи, с които може да се разпореди
едно лице като пълномощник по даден имот и това незнание не може да
помогне  за  това,  същият  да  изготви  и  пълномощно  и  декларации  и
данъчна оценка и скица, които да бъдат използвани при една бъдеща
сделка. Поради изложеното счита, че престъплението по чл. 211, пр. 1,
във връзка с чл.209,ал.1 от НК не може да бъде издържано в този му
вид, на първо място поради това, че предвид събраните доказателства,
гласните,  които  кореспондират  с  писмените,не  се  установява
подсъдимият  да  е  знаел,  че  това  пълномощно,  издадено  на  М.  не  е
истинско, както и за самите декларации. При изготвяне на проекта за
нот.акт е необходимо наличие на настоящ нот.акт, който в случая не е
установено, че е съществувал такъв. Обвинението в обстоятелствената
част  на  акта,  говори  че  подзащитният  му  е  снабдил  М.  със  скица,
данъчна  оценка,  с  пълномощно,  с  декларации,  но  никъде  няма
доказателства да е снабден с нот. акт, такива данни съществуват само за
нот.акт, който е бил издаден в копие няколко минути преди изповядване
на  сделката.  Поставя  въпроса  как  К.  и  Г.  са  имали  възможност  да
предоставят проект за нот.акт на нотариус Ц.,  без наличие на нот.акт.
Няма доказателства данъчната оценка да е била използвана, тази която
е  дадена  от  подзащитния  му  като  копие,  в  документите  съществува
друга данъчна оценка, а именно в оригинал. Няма и доказателства за
това, тази сделка да е вписана в службата по вписвания, а с факта на
вписване в службата приключва процеса по прехвърляне на този имот,
което е важно, с оглед квалификацията на деянието, дали е довършено
или недовършено поради независещи от дееца причини. Счита, че има
неяснота защо в повдигнатото обвинение по чл.316, във връзка с чл.309
от НК се говори, че подзащитният му се е ползвал от неистински частни
документи и се изреждат пълномощно и 2 бр.декларации от името на
свид.М.,  а  впоследствие  за  престъплението  по  чл.308,ал.3  от  НК  се
говори за официални документи, след като това са същите пълномощни
и декларации. Предвид всичко изложено моли съда подзащитният му да
бъде оправдан и по трите повдигнати му обвинения по чл.211, чл.316 и
чл.308 от НК, тъй никъде не съществува обвинение, че той е изготвил
или  представил  документи  с  невярно  съдържание  или  неистински
такива.  Сочи  още,  че  ако  съществува  такова  деяние,  то  липсва
субективния елемент,  а  именно това подзащитният му да е знаел,  че
извършва престъпление.  Изтъква,  че  поисканите от  представителя на
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обвинението  наказания  не  кореспондират  с  НК,  където  са  поставени
целите  на  наказанието,  тъй  като  поради  бавно,  непълно  и  неточно
разследване производството продължава повече от 6 години на първа
инстанция, като причината за бавното правосъдие е единствено и само в
прокуратурата  и  тя  следва  да  съобрази  всички  настоящи  факти  и
обстоятелства, които да обусловят едно разумно наказание. Моли, ако
съдът  счете,  че  подзащитният  му  е  виновен,  да  отчете  точно  тези
обстоятелства, това че подсъдимият почти 5 години се явява в съдебни
заседания, с малки изключения, за които е разбрал вината си, това, че
към настоящия момент  е реабилтиран за предишни наказания, това че
което е казал в обясненията си и сега, се е случило, а именно че същият
живее с приятелката си и вече има две деца. Всички тези обстоятелства
не са отбелязани от прокурора, който предлага 7 години лишаване от
свобода за  едно престъпление,  което  не  е  доказано,  а  именно кой е
изготвил т.нар. неистински документи и не на последно място, кой е бил
облагодетелстван  или  кой  е  имал  имотна  вреда  в  някакъв  размер.
Отново заявява, че няма доказателства подзащитният му да е участвал
в процес, с който да извършва измамни действия и да е нанесъл имотна
вреда на Г. в размер на 30 000лв., тъй като ако е имало размяна на пари,
то тя е била между Г.  и К..  Следвало е все пак да бъде установен и
факта,  кой  се  е  разпоредил  с  тези  средства,  ако  са  били  дадени.
Коментара на представителя на обвинението за датите относно искането
за  издаване  на  скица,  т.нар  заявление,  което  действително  е  от
02.06.2009  г.,  но  поставя  въпроса  приема  ли  се  пълномощното  за
истински документ. Прокурорът цитира, че този документ е неистински,
но може ли да бъде аргумент дали към 02.06. този документ е бил факт
и може ли да се приеме, че  подзащитният му е погледнал заверката на
същото,  от  коя  дата  е.  На  следващо  място  заявеното  от  страна  на
прокурора,  че  свид.М.  е  оставила  копие  от  нот.акт  в  агенцията  и
подсъдимият  е  могъл  да  се  снабди  с  нот.акт  от  там,  не  е  доказано.
Няколко пъти вече прокурора заявява, че под тези номера няма такава
заверка, подписите не са на М. и т.н., но за повдигнатите обвинения е от
значение има ли участие подзащитният му в тези престъпления, в които
е  обвинен  и  кой  е  поставил  подписите   и  печатите  под  процесните
документи, а не кой не ги е поставил. Предвид горното моли съда да
оправдае  подзащитния  му  и  по  трите  повдигнати  и  поддържани
обвинения.

От събраните в хода на досъдебното и съдебното производство
писмени  и  гласни  доказателства,  от  показанията  на
разпитаните  свидетели,  от  проведените  очни  ставки,  от
заключенията по изслушаните експертизи и от обясненията на
подсъдимия, съдът приема за установена следната фактическа
обстановка :

Подсъдимият К.П.Е. бил с постоянен адрес на местоживеене ***,
имал завършено средно образование, безработен, не женен /живеел на
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съпружески начала/, осъждан за престъпление от общ характер .
Свидетелят К.Д.К. ***, като живеел в гр.София. Св.К. работел като

адвокат, вписан в Адвокатска колегия Ловеч. Св.К. често в това число и
по работа идвал в гр.*****. Свидетелят К. се познавал със подс.К.Е..

Свидетелят С.Р.М. ***, познавал подсъдимия Е. и св.К..
Свидетелят  Б.Г.Г.  ***,  работел  като  управител  на  фирма ******,  с

предмет на дейност посредничество в търговия с недвижими имоти. Във
връзка с тази си дейност, св.Г. познавал свидетелките М.А. и Г.Н.Г., като
работещи  в  подобни  агенции  за  недвижими  имоти.  Със  св.  Г.  се
познавали от около 2-3 години, като били и бивши колеги в друга агенция
за недвижими имоти. Св.Г. се познавал и с обвиняемия К.П.Е.,***.

Свидетелката  С.М.  ***,  където  работела  като  преподавател  в
Софийския  университет.  Свидетелката  не  се  познавала  и  не  била  в
никакви отношения със свидетелите С.М. и св. К.. Свидетелката М. по
силата  на  Нотариален  акт  за  дарение  №176,  том  VI,  по  н.дело
№3029/1997г. по описа на нотариус - районен съдия при Районен съд
Ловеч от 01.10.1997г. придобила от своите родители собствеността върху
недвижим имот апартамент №12, находящ се гр. ***, ул. ****, бл. ***", етаж
4 със площ от 107,43 кв.м. В края на м.февруари 2008г. св.М. обявила
собствения  си  апартамент  за  продажба  за  сумата  от  50  000  евро  в
агенция за недвижими имоти "Феникс" офис находящ се в гр.*****, бул.
*****№1.  Във  агенцията  по  това  време  работели  като  служителки  -
свидетелките  М.Н.А.  и  Г.Н.  ***. Няколко  дни  след  като  обявила
апартамента си за продажба от агенцията за недвижими имоти, на св.М.
се обадила свидетелката М.А., която я уведомила, че имат евентуален
купувач за апартамента, който обаче имал желание първо да поживее
под наем в апартамента за срок от два месеца, за да прецени дали ще
му  хареса  и  след  това  да  си  подготви  документите  за  покупката.  На
07.03.2008г.  свидетелката  М.  ***  и  отишла  в  офиса  на  агенцията  за
недвижими имоти където се срещнала за първи път с кандидат купувача
-  подс.К.  ***.  Договора  за  наем  сключили  с  посредничеството  на
агенцията  за  срок  от  два  месеца  до  01.05.2008г.  След  изтичане  на
уговорения срок по наемния договор св.М. се свързала с подс. Е., който я
уведомил, че желае да закупи апартамента, но все още не разполагал с
необходимата сума. Протакането продължило до след нова година, като
по съвет на познати брокери св.М. сключила втори договор за наем с
обв.К.Е. от 26.02.2009г. със срок на договора до 01.03.2010 г.. с месечен
наем от 250 лева, който уговорен наем подс.Е. редовно привеждал по
банкова сметка ***.М. до м.септември 2009г.  По този начин затвърдил
създаденото  у  св.М.  убеждение,  че  има  намерение  действително  в
малко по-късен момент да закупи апартамента. Към договорите да наем
св.М.  представила  за  удостоверяване  на  собствеността  си  копие  от
нотариалния акт за апартамента.

След  като  започнал  да  живее  като  наемател  в  апартамента  на
св.М., подс.Е. решил да извърши продажба на този апартамент, с цел да
се  облагодетелства  по  неправомерен  начин.  Започнал  да  търси

МОТИВИ: Срещу подсъдимия К http://www.rs-lovech.bg/2015/sv/11/0070f513/12...

16 of 39 05/26/2016 05:37 PM



евентуални  купувачи  и  лица  посредством,  които  да  извърши
замислените измамливи действия. Като през цялото време продължил
да уверява св.М.  за намерението си той да закупи апартамента,  като
същевременно започнал да се интересува от свои познати, какви точно
документи се  изискват  за  сключване на сделка с  недвижими имоти и
постепенно  предприел  действия  по  снабдяване  с  необходимите
документи.

През месец май 2009г. в центъра на гр.***** обв.Е. срещнал св.Б.Г. и
поискал  да  се  срещнат,  като  му  казал,  че  иска  нещо  да  говори  с
него.След около една седмица, подс.К.Е. отишъл в офиса на фирмата на
св.Г. и постепенно в разговора между двамата, му обяснил, че живее под
наем в един апартамент, като му обяснил къде се намира въпросният
апартамент,  с  каква  квадратура  е  и  се  поинтересувал  на  каква  цена
вървят, на каква евентуална цена е възможно да се продадат подобни
апартаменти в Ловеч. Св.Г.  казал на обв.Е., че в същия блок, с подобна
квадратура апартамент, преди една година бил обявен един апартамент
и се е  продавал за сумата от 70 000 лева, но нямало клиенти. Подс.Е.
започнал да въвежда в заблуждение Г., като му обяснил и настоятелно го
уверявал, че апартамента в който живее е собственост на неговата леля,
която имала намерение да го продава и  щяла да  го  продаде за сумата
от  50  000  лева.   Представил  се  като  племенник  на  собственичката  -
св.С.М., което в действителност не отговаряло на истината. Настоятелно
с цел да осъществи    измамливите си намерения,   след   около   една  
седмица   подс.Е.   отново   отишъл   при св.Г.. Този път подс.Е. казал, че
цената,  която искала леля му може да се свали,  стига да се намери
клиент,  който  да  плати.  По  този  начин,  въвеждайки   св.Г.   в  
заблуждение,  продължил  да  го  поддържа  като продължил да твърди,
че  апартамента,  предмет  на  разговорите  им е  собственост  на  негова
роднина  -  леля,  която  има  желание  за  продажба.  За  по  голяма
достоверност на думите си подс.  Е.  обяснил на св.Г.,  че му трябвали
спешно пари и че леля му имала намерение, като продаде апартамента
си да му помогне, като му даде парите от продажбата, за да ги даде той -
подс.Е. като "рушвет", за да се оправи с някакви дела, които имал пред
комисията "Кушлев". Подс.Е. обяснил на св.Г., че леля му се е съгласила
апартамента да се продаде за сумата от 30 000 лева. Така въведен в
заблуждение  от  подс.Е.  и  мотивиран  предвид  предложената  изгодна
цена,  св.Г.  решил  самият  той  да  купи  въпросният  апартамент.  Така,
внушавайки една невярна представа за себе си, за роднинските връзки
със собственичката, подс.Е. успял да спечели доверието и да мотивира
св.Г.  да  предприеме действия  на  разпореждане за  осъществяване  на
сделката. За покупката св.Г. помолил и взел от свои приятели заем 10
000 лева, които в началото на м.юни 2009г. дал като капаро на подс.К.Е..
За следващия ден   се били уговорили, заедно с "лелята"-собственичка
на апартамента да отидат при нотариус за да изповядат сделката. На
следващият  ден  св.Г.,  от  самия  Е.  разбрал,  че  леля  му  не  може  да
пристигне  в  Ловеч  за  изповядване  на  сделката,  защото  имала
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ангажимент. Така в продължение на около 10 дни, подс.Е.  поддържал
заблуждението, като казвал на св.Г., че "леля му" няма възможност да
дойде в Ловеч, поради ангажиментите си.

През  това  време  подс.Е.  предприел  действия  по  снабдяване  с
необходимите  документи,  като  въз  основа  на  молба
вх.№2580/01.06.2009г. изготвена от името на св.С.М. ***, успял да снабди
с удостоверение изх.№ 2580/03.06.2009г. за актуална данъчна оценка по
чл.264, ал.1 от ДОПК за апартамента собственост на св.М..

На 02.06.2009г.  лично подс.К.Е.  отишъл в  службата  по  геодезия,
картография и кадастър гр.*****, като подал заявление отново от името
на св.М. вх.№94-7302/02.06.2009г., като в самото заявление саморъчно
обв.Е. изписал ръкописния текст "С.М.М.". На същата дата в службата
СГКК-Ловеч като главен специалист "СПК" работел свидетелят Н.М.Щ.,
при когото дошла негова колежка, която го попитала познава ли лицето
К.Е.. Обяснила му, че това лице подало заявление за издаване на скица
на  апартамент,  но  не  е  представил  необходимите  документи.  Св.Щ.
познавал  подс.Е.  и  провел  разговор  с  него,  в  който  му  разяснил,  че
трябва да представи останалите документе. Пред св.Щ. подс.Е. обяснил,
че апартамента е на негова близка, като обещал да донесе документите,
когото дойде да получи готовата скица. В разговора проведен с подс.Е.,
св.Щ. разбрал, че апартамента, за който Е. иска скица е собственост на
негова  леля.  В  последствие  подс.Е.  получил  скицата,  но  без  да
представи обещаните документи.

Подс.К.Е. познавал свидетелят К.Д.К., който работел като адвокат
при Ловешка адвокатска колегия, но който от известно време живеел в
гр.София.  Подс.Е.  знаел,  че  бащата  на  св.К.  работи  като  нотариус  в
гр.***** обл.Ловеч.

В началото на м.юни 2009г. обв.Е. се свързал, като се обадил по
телефона на обв.К., като в разговора между двамата, обв.Е. помолил К.
да изповядат една сделка по продажба на апартамент при бащата на
св.К.. Уговорили са и след няколко дни обв.К. и подс.Е. ***. При срещата
след като св.К.  разбрал от подс.Е.,  че  апартамента,  за  който ставало
въпрос се намира в гр.*****, свидетелят обяснил на Е., че такава сделка
няма как  да се изповяда при баща му в  *****,  тъй като по силата на
закона,  сделките  за  покупко-продажба  на  недвижими  имоти  се
изповядват по местонахождението на имота, т.е. при нотариус от гр.*****.
След това подс.Е. попитал свидетеля какви точно документи ще са му
необходими за сделката. Св.К. му разяснил. След няколко дни св.К. *** и
се  срещнал с  подс.Е.. На  този  среща подс.Е.  довел  и  го  запознал  с
бъдещия кандидат купувач - св.Б.Г.. В разговорите по време на срещата
св. К. разбрал, че цената на продавания апартамент е 30 000 лева, като
и пред двамата свидетели подс.К.Е. продължил да твърди, че жената -
собственичка на апартамента е от гр.София, работи като преподавател в
Софийския университет, като е много заета и няма да може лично да
дойде пред нотариус за изповядване на сделката. Предвид това подс.Е.
попитал К., дали ще е възможно да се завери пълномощно от нейно име
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отново при баща му. Свидетелят  К.  отговорил,  че  няма проблеми,  но
жената - собственичката трябва лично да се яви пред нотариуса.

Няколко дни след тази среща подс.Е. отново се обадил на св.К.,
като го попитал дали ще може ли баща му да завери пълномощното, но
то предварително да е подписано от жената, без тя да присъства лично.
Тогава  св.К.  дал  съвет  -  жената,  когато  е  свободна  да  отиде  и  да  й
изготвят и заверят пълномощното при нотариус, но в гр.София, за да не
се разкарва излишно до *****, тъй като трябва лично да присъства. След
още няколко дни подс.Е. отново се обадил на К. и го помолил отново да
се срещнат в Ловеч, тъй като бил готов с документите за сделката. При
срещата  в  Ловеч  подс.Е.  показал  на  св.К.  нотариално  заверено
пълномощно от името на собственичката, с която тя упълномощавала
трето  лице  да  я  представлява  по  сделката.  След  като  разгледал
представените  му  от  обв.Е.  документи,  К.  установил,  че  липсвали
нотариално  заверени  декларации  за  наличие  или  липса  на  данъчни
задължения тежести по ДОПК и по закона за нотариалната дейност, без
които св.К. разяснил, че никой нотариус няма да изповяда сделката. На
срещата присъствал и купувача св.Г., който им заявил, че иска всичко да
бъде законно. При което подс.Е. обещал и пред двамата свидетели да се
свърже с леля си, да я заведе при нотариус и да заверят декларациите.
Последвала нова среща, при която св.К. констатирал, че декларациите,
които  носел  обвиняемия  този  път  нямали  нотариална  заверка  за
"съдържание".

След няколко  дни  на  19.06.2009г.  в  гр.*****  св.К.,  св.Г.  и  подс.Е.
отново се срещнали, като този път на срещата присъствало и още едно
непознато за св.Г. лице, посоченият в показаното му пълномощно, като
пълномощник  от  името  на  собственичката  -  свидетелят  С.Р.М.  ***.
Подс.Е. представил лицето - св.М. на всички присъстващи като мъж, с
който  леля  му  живеела  на  семейни  начала  и  който  щял  да  я
представлява  по  сделката.  Когато  св.К.  прегледал  отново  всички
документи  носени  от  обв.Е.  установил,  че  нотариалния  акт  не  е  в
оригинал.  Тъй  като  св.М.  не  бил  от  гр.*****,  св.К.  се  съгласил  да  го
придружил до Службата по вписванията при районен съд Ловеч, където
обв.М. подал заявление за издаване на препис от нотариалния акт, към
което представил и даденото му от  подс.Е.  пълномощно от  името  на
собственичката  С.М.М..  Св.М.  не  познавал  св.М..След  като  получил
заверено  копие  от  нотариалния  акт  всички,  без  подс.Е.  отишли  при
нотариус - св.А.З.Ц. регистрирана под нотариус № 565 на Нотариалната
камара, с район на действие PC-Ловеч за изповядване на сделката.

Пред свидетелката - нотариус Ц. се явили св.С.М. в качеството му
на пълномощник на собственичката - продавач, св.Б.Г. в качеството му
на  купувач  и  св.К..  Св.Г.  дал  на  флашка  предварително  подготвения
проект  за  нотариален акт  на  нотариуса,  като помолил тя  да допълни
данните  от  пълномощното  на  М..  След  като  св.Ц.  проверила
самоличността  на  явилите  се  лица  /пълномощника  на  продавача,
купувача/, проверила редовността на представените й документи, които
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от  външна  формална  страна  носели  всички  законови  реквизити,
допълнила проекта за нотариален акт и го разпечатала. В това време
св.Г. отишъл до банка за да плати нотариалните и др.такси.В момента на
подписване  на  нотариалния  акт  от  св.Г.  и  св.М.,  св.К.  излязъл  от
кантората  в  коридора,  като  заявил,  че  не  е  страна по  сделката  и  не
трябва  да  присъства,  въпреки,  че  другите  двама  му  казали,  че  няма
проблем да  остане.  След като  се  подписали свидетеля М.  заявил на
св.Г., че с доплащането на цената и предаването на парите да се оправя
с подс.Е.. След това св.Г., подс.Е. и св.К. отишли в офиса на фирмата на
Г., където Г. предал сумата от 20 000 лева на подс.Е.. Посочената сума
същия ден св.Г. бил взел в заем от св.Г.Н.. След това се разделили.

По така описания начин, с целенасочени действия, в това число и
извършвайки  и  документни  престъпления  с  който,  подс.Е.  въвел  в
заблуждение освен пострадалия -  св.Г.,  така  и  св.С.М.,  св.К.,  св.М.,  в
резултат  на  цялостната  си  престъпна  дейност  в  това  число  и
извършеното деяние- измама прокурорът е приел, че подсъдимият успял
лично да се облагодетелства със средства в размер на 30 000 лева за
сметка  на  св.Г.,  като  предвид  обстоятелството,  че  сделката  е  била
сключена и изповядана по надлежния ред, като допълнителен престъпен
резултат, който е в причинно следствена връзка с действията на подс.Е.
настъпила имотна вреда и за св.С.М. в размер на равностойността на
пазарната стойност  на продадения нейна собственост  апартамент  -  в
размер на 120 600 лева.

На  следващият  ден  20.06.2009г.  след  изповядване  на  сделката,
съставения  от  нотариуса  св.Ц.  нотариалният  акт,  който  подлежал  на
задължително  вписване  в  службата  по  вписвания  при  Районен  съд
Ловеч,  бил  в  доклада  на  съдията  по  вписванията  при  РС-Ловеч.Като
съдия по вписванията работела свидетелката В.Н. В. - М..Същата като се
запознала  със  съдържанието  на  нотариалния  акт  установила,  че
предмет  на  продажбата  е  апартамент,  в  същия  блок,  където  и  тя
живеела.Тя  познавала  майката  на  собственичката  на  апартамента  -
св.С.М..За въпросният апартамент знаела, че в него живее наемател на
име "К.". Направило й впечатление ниската цена на сделката, тъй като
знаела, че цената на подобни апартаменти в центъра на гр.***** вървели
от  порядъка  на  80  000-100  000  лева  и  нагоре.Другото  нещо  което  й
направило  впечатление  било,  че  в  акта  като  купувач  било  посочено
друго лице, а не наемателя "К.", за който от съседи в блока знаела, че
има намерение да купи апартамента. При преглед на документите към
нотариалния акт св.В. също не констатирала нередовности. Но въпреки
това, решила да се обади на нотариуса изповядал сделката - св.Ц. за да
я  попита  дали  е  проверила  по  някакъв  начин  редовността  на
представеното  й  пълномощно.  След  като  й  се  обадила  св.В.,  св.А.Ц.
успяла  да  намери  служебния  телефон  на  колежката  си  нотариус  от
името,  на  която  били  заверките  на  пълномощното  и  декларациите  -
нотариус  А.И.  от  гр.София.  При  проведения  разговор  с  И.,  св.Ц.
разбрала,  че  в  кантората  на  И.  не  са  заверявани,  под  посочените  в
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документите регистрационни номера и дати пълномощно и декларации
от  името  на  С.М.М..  След  като  разбрала  това  св.Ц.  се  обадила  на
купувача  св.Г.  и  го  уведомила,  че  пълномощното  от  името  на
собственичката  е  "фалшиво"  и,  че  е  решила  да  пусне  сигнал  в
прокуратурата и РУП-Ловеч, което сторила на 27.06.2009г.

Свидетелят  Г.  след  като  научил  от  нотариус  Ц.,  че  е  при
изповядване на сделката е било представено неистинско пълномощно от
името на собственичката на апартамента и едва тогава осъзнал,  че е
станал жертва на  измама и  провел няколко  срещи,  на  една от  които
присъствала и  св.Г.Г.,  с  подс.К.Е.,  за  да  поиска  обяснение  от  същия,
защо го е измамил и да си иска парите обратно, както и да разбере защо
е представено фалшиво пълномощно. Три от разговорите си с подс.Е.,
свидетелят Г. решил да запише със собственият си мобилен телефон,
като в хода на разследването е предал телефона и копие от записите /на
магнитен насител/ за нуждите на разследването.

Свидетелката С.М.М. научила за продажбата на апартамента си от
служител на сектор икономическа полиция при ОД на МВР-Ловеч, който
я призовал за  снемане на  обяснения в  хода на  възложена проверка.
След  като  разбрала  за  извършената  продажба,  без  нейно  знание  и
съгласие,  и  че  при  изповядване  на  сделката  е  било  използвано
неистинско пълномощно от нейно име,  тя сезирала Ловешки окръжен
съд с молба вх.№4919 от 24.08.2009г., иск с правно основание на иска
чл.124, ал.1 от ГПК и чл.26, ал.2, пр.2 от ЗЗД и чл.537, ал.2 от ГПК срещу
купувача св.Б.Г.. Било образувано гражданско дело №503/2009г. на ЛОС.
Като  окръжен  съд  със  свое  Решение  №60  от  24.02.20Юг.  се  е
произнесъл,  като  е  прогласил  нищожността  на  договора  за  покупко-
продажба  от  19.06.2009г.  обективиран  в  нотариален  акт  №1,  т.ІІ,
рег.№1356  по  нот.дело  №136  от  2009г.  на  нотариус  А.Ц.  /л.130-145/.
Решението  на  ОС-Ловеч  влязло  в  законна  сила  на  30.03.2010  г.
/л.361-364/

В  хода  на  разследването  са  били  изискана  информация  и
представени копие от документи: от Община Ловеч - заверено копие от
Удостоверение  за  данъчно  оценка  по  чл.264,  ал.1  от  ДОПК  с  изх.№
2580/03.06.2009г. /л.74-76/ както и постъпилата за това молба от името
на  св.С.М.;***  са  представени  заверени  копия  от  заявление
вх.№94-7302/02.06.2009г.,  нотариален  акт  №176,  т.VI,  по  дело
№3029/1997г.  и  скица  схема  №8125/03.06.2009г.  /л.78-81/. С
постановление на РП-Ловеч от 14.01.2010г. са изискани и представени
заверени копия от всички документи съхранявани в служебния архив на
нотариус  А.Ц.  нотариус  рег.№  565  по  нотариално  дело  №  136  от
19.06.2009г. за изповяданата сделка по покупко-продажба на недвижим
имот апартамент №12 в гр.*****, ул.***** №1, бл.*****, етаж 4 /л.83-92/. От
службата  по  вписванията  са  изискани  и  представени  заявлението  от
името на св.С.Р.М. рег.№177 от 19.06.2009г.  за издаване на препис от
нотариален акт в едно с копие от представеното от него пълномощно
/л.94-96/.
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Видно  от  отговора  на  нотариус  А.И.,  per.№034  на  нотариалната
камара,  с  район  на  действие  РС-София  на  18.06.2009г.  в  нейната
кантора тя не е регистрирала и заверявала пълномощно от името на
С.М.М.,  с  което  М.  да  е  упълномощавала  С.Р.М.  под  рег.№8745  от
18.06.2009г.,  както и декларации по ЗННД и ДОПК. В регистъра на И.
съществували  такива  номера,  но  не  от  18.06.2009г.,  а  едва  от
18.09.2009г.,като  са  заверени  подписи  и  документи  на  други  лица.
Нотариус  И.  е  приложила  заверено  копие  от  служебния  си  регистър
/л.253-265/.

По делото е била назначена и реализирана графическа експертиза.
Видно  от  заключението  на  вещото  лице,  което  е  изследвало  всички
документи в оригинал, се установява, че ръкописният текст и подписа в
молба  с  вх.№ 2580/01.06.2009г.  до  Община  Ловеч  не  са  изписани  от
свидетелката  С.М.М.,  както  и  от  подс.К.Е..  Ръкописният  текст  в
Заявление с вх.№94-7302/02.06.2009г. до СГКК Ловеч е изписан лично от
подс. К.П.Е., но подписа за "заявител" положен в заявлението не е на Е..
Подписа за "упълномощител" в инкриминираното Пълномощно от името
на  С.М.М.  рег.№8746/18.06.2009г.  нотариално  заверено  от  името  на
нотариус  А.И.  рег.№034  на  Нотариалната  кантора  не  е  положен  от
свидетелката С.М..Подписите за декларатор в декларациите по чл.264,
ал.1 от ДОПК рег.№8749 от 18.06.2009г. заверени от името на нот.А.И. и
декларация  по  чл.25  от  ЗННД рег.№8748  от  18.06.2009г.  от  името  на
същия  нотариус  също  не  са  положени  от  св.С.М.М.. Вещото  лице  е
установило  при  изследването,  че  ръкописния  текст  в  щемпелите  за
нотариална заверка в пълномощното и двете горепосочени декларации
са изписани лично от подс. К.П.Е..  От експертизата се установява,  че
ръкописният  текст,  с  който  са  попълнени  реквизитите  в  Заявление  с
рег.№177 от 19.06.2009г.  до службата по вписванията при РС-Ловеч и
подписа са изписани от св.С.Р.М.. /Експертиза л.204-222/

В  хода  на  разследването  на  НИКК-МВР  София  е  възложена
фоноскопна експертиза за изследване на доброволно предоставения 1
бр. оптичен диск "SONI" CD-R /700 от св.Г.,  на който се съдържат три
аудио записа, които свидетелят е направил при срещите си с подс.К.Е..
Съдържанието на записите е възпроизведено в писмен вид на хартиен
носител. Установено е безспорно, че гласовете на записа са на св.Б.Г.Г. и
подс.К.П.Е.. В проведените записани разговори между подс.К.Е. и св.Г.,
подс.Е. е продължил да поддържа пред Г., че не е знаел за използването
на неистинско пълномощно при сделката, че не участвал в измамата,
прехвърлял  вината  изцяло  на  нотариуса  св.  А.Ц., св.К.  и  св.С.М..
Заключение на фоноскопната експертиза л.271-320.

В хода на разследването е бала назначена и комплексно съдебно
строителна-техническа и оценителна експертиза. Видно от заключението
на  вещото  лице  пазарната  стойност  на  апартамент  12,  ет.4,  в  ж.блок
"*****"№1, ул."******"№1 гр.***** със застроена площ от 107,43 кв.м. към
м.юни 2009г. е определена на 120 600 лева. Вещото лице е определило и
съотношението на установената пазарна оценка към МРЗ за страната
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към 2009г. което е 375, т.е. налице имуществена вреда в "особено големи
размери" по смисъла на НК.

След  анализ  на  всички  доказателства  събрани  в  хода  на
разследването, в това число със свидетелските показания, с дадените
обяснения от  самите обвиняеми /за  св.М.  и  обв.К.Е.  и  пред съдия от
ЛРС/,  противоречията  в  обясненията,  които  дори  с  проведените  очни
ставки,  между  обвиняемите  и  част  от  свидетелите  не  са
отстранени,прокурорът е приел, че от доказателствата по делото не се
установява по безспорен начин обв.С.М. да е знаел, че участвайки като
пълномощник  по  сделката,  че  това  пълномощно  е  неистинско,  че
собственичката  Св.М.,  която  той  не  познава,  не  го  е  подписала,  че
същото  не  е  нотариално  заверено  от  нотариуса  посочен  в  него,  че
собственичката не знае за извършването на сделката. Не е установено
той  да  е  получавал  пари  от  сделката,  да  се  е  облагодетелствал  по
някакъв начин.Не било установено, той по някакъв начин да е участвал с
съставянето  или  набавянето  на  неистинските  частни  и  официални
документи /в частта за нотариалните заверки/.Същият не е участвал в
преговорите с купувача св.Г., не е получавал пари от него. Т.е за обв.М.
не е доказан по изискуемия безспорен начин прекия умисъл, при който
единствено е възможно извършване на престъплението по чл.210, ал.1,
т.2 и т.5 във вр. с чл.209, ал.1 от НК, за което му е повдигнато обвинение.

По отношение на повдигнато в хода на разследването обвинение
на К.Д.К.,прокурорът е приел, че освен от обясненията на другите двама
обвиняеми обв.Е. и привлечения обв.Михалов, които не се потвърждават
от останалите доказателства по делото, за К. по безспорен начин не е
било установено да е участвал в извършването на престъпленията, за
които е привлечен като обвиняем по чл.211, ал.1 във вр. с чл.210, ал.1,
т.2 във вр. с чл.209, ал.1 и по чл.316, във вр. с чл.309, ал.1 и във вр. с
чл.20,  ал.2  от  НК.И  двете  престъпления  са  умишлени,  единствено
възможни при пряк умисъл, като форма на вината, т.е. обв.К. да е знаел
всички обстоятелства и факти свързани със сделката, а именно, че се
осъществява  продажба  на  апартамент  без  знанието  и  съгласието  на
собственичката  св.С.М.,  че  тя  не  е  упълномощавала  обв.М.,  че  при
сделката се използват неистински документи -пълномощно и декларации
от  нейно  име,  че  те  не  са  подписани  от  нея,  че  не  са  нотариално
заверени от посочения в тях нотариус,  а част от тях са съставени от
другия  обвиняем  К.П.Е..  Безспорно  не  е  установено  обв.К.  въпреки
знанието  на  всички  горепосочени  факти  да  се  е  сговорил  с  другите
двама обвиняеми и да е участвал в осъществяване на деянието, с цел
да  набави  за  себе  си  и  за  обв.Е.  имотна  облага.  Съобразявайки
изискването  на  чл.303  от  НПК,  че  осъдителна  присъда  не  може  да
почива  на  предположения,  и  за  да  бъде  признат  подсъдимият  за
виновен,  обвинението  трябва  да  е  доказано  по  несъмнен  начин  с
постановление на РП-Ловеч от 19.08.2011г. наказателното производство
по отношение на привлечените в качеството на обвиняеми М. и К. е било
частично прекратено. Постановлението за частично прекратяване е било
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обжалвано  от  подс.К.Е.,  като  с определение  №507  от  01.09.2011г.  на
РС-Ловеч  е  оставил  жалбата  без  разглеждане,  като  недопустима.
Определението на РС-Ловеч е влязло в сила на 11.10.2011 г.

Прокурорът е приел, че е налице е усложнена престъпна дейност,
предварително обмислена и трайно осъществена във времето, с активни
действия  от  страна  на  подс.Е.  с  цел  единствено  лично
облагодетелстване,  като  в  случая  е  осъществил  съставите  на  трите
посочени престъпления от общ характер.По отношение на деянията по
чл. 316 във вр. с чл.309, ал.1 и във връзка с чл.26, ал.1 от НК, подс.Е.
съзнателно  се  е  ползвал  чрез  св.М.  от  3  бр.неистински  частни
документи, за които за самото им съставяне не може да му се търси
наказателна отговорност.  И тъй като в случая се ползват три отделни
неистински части документа, то с използването на всеки един документ
се осъществява състава на това деяние, при еднородност на вината и
при  сходна  фактическа  обстановка,  през  непродължителен  период  от
време, предвид което деянието се явява извършено при условията на
продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК. Същото
важи и  за  осъществяване на квалифицирания състав на деянието по
чл.308, ал.З във вр. с ал.2, предл.2 във вр. с ал.1 ис чл.26, ал.1 от НК,
тъй  като  подс.Е.  е  съставил  неистински  официални  документи  -
нотариални  удостоверявания  от  името  на  нотариус  И.,  саморъчно
изписвайки ръкописния текст в щемпелите от името на този нотариус, с
особена  цел  -  получавайки  имотна  облага,  това  са  три  отделни
нотариални удостоверявания, представляващи три отделни официални
документа, предвид което и това деяние е осъществено при условията
продължавано престъпление.

От така установената фактическа обстановка настоящата
инстанция  приема,  че  подсъдимият  К.П.Е.  е  осъществил  от
обективна  и  субективна  страна  признаците  от  състава  на
престъплението по чл.211,ал.1,пр.1,във връзка с чл.209, ал. 1 от
НК, като на на 19.06.2009г. в гр.*****, с цел да набави за себе си имотна
облага,  възбудил  и  поддържал  заблуждение  у  Б.Г.Г.  ЕГН-**********,
представяйки се за племенник на С.М.М. ***, която желаела да продаде
собствения си апартамент от  107,43 кв.м.,  находящ се в  гр.  ***  ул.***
бл.***,  за  да  му  помогне  с  парични  средства,  което  не  отговаря  на
истината и действителната воля на М., като участвал в преговорите с Г.
по  сключване  на  сделката  и  го  убедил,  че  на  посочената  дата,  при
изповядване на сделката пред нотариус А.Ц., регистрирана под №565 па
Нотариалната камара, с район на действие Районен съд Ловеч, от името
на собственичката М., ще участва упълномощено от нея лице - С.Р.М.
ЕГН- **********  ***,  без това в  действителност да е така,  представяйки
неистински  документи:  Пълномощно  рег.№  8746,т.2,  акт  92  /за
удостоверяване на съдържанието/  и  рег.№8754 /за  удостоверяване на
подписа/  от  18.06.2009г.,  Декларация  по  чл.25,  ал.7  от  ЗННД  рег.№
8748/18.06.2009г.  и  Декларация  по  чл.264,  ал.1  от  ДОПК  рег.№
8749/18.06.2009г. от името на С.М. ***, с нотариални заверки от името на
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А.И. рег.№034 на Нотариалната камара, с район на действие Районен
съд София, като сделката била обективирана в нотариален акт №1, том
II,  рег.№ 1356,  нотариално дело №136 от 19.06.2009г.  на нотариус Ц.,
като с това причинил имотна вреда на Б.Г. в размер на 30 000 лева и на
С.М. в размер на 120 600.00 лева, представляваща пазарната стойност
на  апартамента,  като  деянието  е  извършено  при  условията  на
посредствено извършителство-посредством С.Р.М.  /в  качеството му на
пълномощник  на  М./  и  измамата  е  в  особено  големи  размери  и
представлява особено тежък случай.

От обективна страна подсъдимият е осъществил деянието
чрез  действие  -  възбудил  и  поддържал  у  свидетеля  Б.Г.
заблуждение,  за  сключването  на  изгодна  сделка  покупко-
продажба на апартамент от 107,43 кв.м.,  находящ се в гр.  ***  ул.***
бл.***  .  Възбуждането  на  заблуждение  у  свидетеля  е
осъществено чрез въздействие от страна на подсъдимия върху
съзнанието  му,  вследствие  на  което  у  Г.  са  се  формирали
неверни представи относно предстоящата сделка. Подсъдимият
е формирал неправилна представа у измаменото лице относно
определени факти от действителността – че собственичката на
апартамента  е  негова  роднина-леля,  че  има  намерение  да
продаде апартамента на ниска цена, като постепенно свалял от
цената, на която по принцип се продават този вид апартаменти
като  квадратура  и  местонахождение  и  по  този  начин  го
мотивирал  лично  той  да  закупи  апартамента.При
неколкократните си срещи със свид.Г.,  подс.Е.  изтъквал като
причина за отлагане на сделката ангажиментите на „леля си”,
докато  в  един  момент  като  пълномощник  на  свид.М.  бил
представен свид.М.. Мотивирано от неправилните си представи
за действителността,  измаменото лице свид.Г. извършва акт на
разпореждане с имуществения предмет, в случая сумата от 30
000 лева,която е  предал на  подсъдимия,  един път  сумата от
10 000 лева като капаро и втори път сумата от 20 000 лева след
изповядване  на  сделката.  Измамата  е  престъпление  с  два
предмета-измаменото  лице  и  ощетеното  имущество,  като
последното се намира във разпоредителна власт на измамения
свидетел.  Вследствие  на  този  акт  на  имуществено
разпореждане  от  страна  на  Г.  и  изповядване  на  сделката  е
настъпила имотна вреда за самия него и за свид.М. ,  като е
налице  причинна  връзка  между  деянието,  осъществено  от
подсъдимия  и  престъпния  резултат  -  настъпилата  имотна
вреда. Разпореждането, извършено от свидетеля Г.  е следствие
от  неправилната  му  представа  относно  условията  на
разпореждането  и  сключване  на  сделката.  Доказателства  в
тази насока са събраните в хода на досъдебното и съдебното
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производство - показанията на свидетелите М., Г., К., Г., А., Ц..
Проследявайки  хронологията  на  събитията,  безспорно  се
очертава  описаната  в  обв.акт  фактическа  обстановка.  От
показанията  на  свид.М.  се  установява,  че  е  обявила  за
продажба  в  агенция  за  недвижими  имоти  придобития  по
наследство апартамент,първата й среща с  подс.К.Е.  е  била в
тази агенция,при която същият е демонстрирал намерение да
закупи апартамента й,  но след като поживее известно време
под  наем.  Постепенно  започнал  да  отлага  сключване  на
сделката,  но продължил да живее във въпросния апартамент
под  наем,  за  което  договорът  за  наем  бил  продължен,  като
между  подс.Е.  и  свид.М.  имало  уговорка  за  сключване  на
предварителен договор за продажба, поради което свид.М. се
снабдила  с  необходимите  документи  за  прехвърляне  на
апартамента  още  лятото  на  2008  г.  Последният  разговор  и
среща между свид.М. и подс.Е. се състояли през м.май 2009 г.,
когато  същият  й  заявил,  че  след  изборите  очаква  да  му
изплатят  някакви  пари  и  ще  стартират  процедурата  по
закупуване  на  апартамента.  По  същото  време  м.май  2009  г.
подс.Е.  е  установил  контакт  със  свид.  Г.  предлагайки  му  да
намери купувач за апартамента на леля му, в който живее под
наем, интересувайки се принципно на каква цена вървят такива
апартаменти  и  обяснявайки,  че  „леля  му”  ще  се  съгласи  да
продаде  апартамента  на  по-ниска  цена.  Именно  по  тази
причина свид.Г. преценил, че ще купи апартамента за себе си,
не през агенцията и ще го продаде, за да спечели. През цялото
време, през което подсъдимият е живял в апартамента на М.,
въпреки  уговорките  за  закупуване  на  апартамента  не  е
предприел реално постъпки това да се случи, не е пожелал в
крайна  сметка  да  се  подпие  предварителен  договор  за
продажба, откланял е вниманието на М., обяснявайки й, че ще
закупи апартамента, но му трябва време и очаква да получи
пари,  за  да  заплати  цената  на  апартамента,  като
междувременно  вместо  да  осигури  средства,  с  който  да
осъществи обещаната сделка, е започнал да търси друго лице,
което да закупи въпросния апартамент, без да уведоми за това
собственичката.  В  нито  един  момент  от  пребиваването  си  в
апартамента  и  контактите  си  със  свид.М.,  подс.Е.  не  е
споменал, че търси друго лице, което да го закупи, през цялото
време е твърдял, че лично той иска да закупи апартамента. От
друга страна поддържайки контакт със свид.Г. не е осъществил
среща  или  разговор  между  продавача-сивд.М.  и  купувача
свид.Г., напротив създал е впечатление у Г., че е племенник на
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М., че има право да продава апартамента от нейно име, като
дори  му  е  показал  пълномощно  за  това,  както  и  че  М.  е
ангажирана и не може да пристигне в Ловеч, за да се изповяда
сделката, като впоследствие свид.М. е представен като лице, с
което М.  живее на семейни начала и го  е  упълномощила от
нейно име да  продаде  апартамента.  През  цялото  това  време
подс.Е.  много  добре  е  знаел,  че  не  е  нито  племенник  на
собственичката,  че  свид.М.  не  е  лицето,  с  което  М.  живее,
както и че пълномощното, издадено на негово име, не изхожда
от  свид.М..  Очевидно  намерението  на  подсъдимия е  било  да
печели време, докато успее да се снабди с всички необходими
за продажбата на имота документи, да намери лице, което да
се яви пред нотариус и да се представи за пълномощник на
собственика  на  апартамента  и  да  се  изповяда  сделката,  от
която  той  лично  да  се  облагодетелства.  От  показанията  на
свид.Г.  се  установява,  че  Е.  му  е  представил  свид.К.К.  като
адвокат, който му движи семейните дела и с когото се е явил
свид.М.,  като упълномощено лице от собственичката, с което
същата  живеела  на  семейни  начала,  като  дори  обяснил,  че
лично  той  Е.  няма  да  присъства  на  сделката,  тъй  като  има
работа  в  София.  Безспорно  установено  по  делото  е,  че  по
никакъв начин свид.Г. не се е свързвал с адв.К. и свид.М., нито
обратното, а  лицето, което е осъществило контакта между тях
е именно подс.Е.. От показанията на свид.Г. се установява още,
че м.май 2009 г. подс.Е. му е дал необходимите документи за
сключване на сделката, с изключение на скицата от кадастъра,
както и че пълномощното и декларациите са били актуални от
2009 г.,  като впоследствие му е дал и скицата от кадастъра,
като  именно  предадените  му  от  подсъдимия  документи  Г.  е
използвал за да състави проекта за новия нот.акт.С оглед тези
показания на свид.Г., съдът не приема възражението на адв.Б.,
че  до  деня  на  сключване  на  сделката,  Г.  не  е  разполагал  с
нот.акт за имота. Тъй като представения на Г. нот.акт е бил в
копие, това е наложило в деня на сделката свид.М. да се снабди
от службата по вписвания в РС-Ловеч с препис от нот.акт на
апартамента.  При  неколкократните  си  срещи  със  свид.К.  по
повод сключване на сделката все се появявала причина да не
стигне до финализирането й, било, че собственичката не може
да дойде, било, че не е говото пълномощното, че не са заверени
нотариално  пълномощното  и  декларациите,  като  тези
обстоятелства  се  потвърждават  както  от  свид.К.,  така  и  от
свид.Г.,  след  като  същият е  бил представен като  евентуален
купувач.  Действително  подс.Е.  не  е  присъствал  при
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изповядване на сделката и  не  фигурира по никакъв начин в
документите, но от гласните доказателства се установява,  че
именно той е бил двигател на отношенията продавач-купувач и
е  осъществил  деянието,  за  което  е  предаден  на  съд  при
условията  на  посредствено  извършителство  чрез  свид.М.  и
предоставяйки на страните по сделката неистински документи
-    Пълномощно  рег.№  8746,т.2,  акт  92  /за  удостоверяване  на
съдържанието/  и  рег.№8754  /за  удостоверяване  на  подписа/  от
18.06.2009г., Декларация по чл.25, ал.7 от ЗННД рег.№ 8748/18.06.2009г.
и Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК рег.№ 8749/18.06.2009г. от името
на  С.М.  ***,  с  нотариални  заверки  от  името  на  А.И.  рег.№034  на
Нотариалната камара, с район на действие Районен съд София. Съдът
не  приема  възражението  на  адв.Б.  относно  липсата  на  повдигнати
обвинения  на  свид.К.  и  М.,  тъй  като  това  е  единствено  и  само
правомощие  на  прокурора,  освен  това  по  делото  присъстват
доказателства за частично прекратяване на производството именно по
повдигнатите на К. и М. обвинения.

Оборват се категорично твърденията на подс.Е. и относно
обстоятелството  кой  е  инициирал  контакта  между  него  и
свид.К.  по повод сключената сделка,  като от показанията на
свид.К.  и  Г.  се  установява,  че  въпросният  пълномощник  на
свид.М. е бил представен именно от подс.Е., като К. подробно
обяснява как, къде и като какъв Е. му е представил свид.М..
Показанията  на  свид.М.  са  в  обратната  насока,  че  К.  го  е
потърсил и му е предложил да „изкара пари”, че не е познавал
подс.К.Е., а само е чувал едно момче В. и К. да си говорят за
него и това е станало пред сградата на РС-София. Показанията
на този свидетел се опровергават от показанията на свид.К.,
който  не  отрича,  че  случайно  е  срещнал  свид.М.  пред
РС-София, но уточнява, че това е станало след срещата им в
Ловеч,  на  която  Е.  е  представил  на  К.  лицето  С.М.  като
пълномощник на леля си по сделката. Прави впечатление при
разпита  на  свид.М.  липсата  на  спомен  при  депозиране  на
показанията му, поради което са прочетени дадените от него
обяснения  в  хода  на  досъдебното  производство,  несигурност
при  депозирането  им,  вътрешни  противоречия  и  такива  с
показанията  на  останалите  разпитани  свидетели,  както  и
изключително  несериозното  процесуално  поведение  на  този
свидетел, станало причина за непровеждане на допуснатата от
съда очна ставка между него и свидетелите Г. и К.. Извод за
това  съдът  формира  поради  факта,  че  изключително  дълъг
период  от  време  е  положил  усилия  да  открие  свид.М.,  като
същият е ставал причина за многократно отлагане на делото,
тъй  като  не  е  открит  на  нито  един  от  посочените  в  делото
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адреси,  обявен е  за  ОДИ,  от  което  не  е  постигнат  резултат,
налагани  са  му  неколкократно  глоби,  поради  липса  на
уважителна причина за неявяването му в с.з., в редки случаи
по телефон непосредствено преди с.з. е уведомявал съдебния
секретар,  че  не  може  да  се  яви  в  заседанието  поради
здравословни  причини,  или  поради  това,  че  е  на  лечение  в
чужбина  за  които  не  е  представил  доказателства.  Ето  защо
съдът  приема,  че  с  поведението  си  този  свидетел  е
демонстрирал  изключително  несериозно  отношение  към
процеса  и  то  с  цел  осуетяването  му  и  поради  изложените
по-горе съображения показанията му съпоставени с останалите
гласни  и  писмени  доказателства  не  се  отличават  с
безпристрастност  и  обективност,  не  са  безпротиворечиви,
логични  и  последователни,  поради  което  и  не  следва  да  се
кредитират.

Аналогично на отношенията си със свид.М. и Г., подс.Е. е
подходил и в отношенията си със свид.К., като е отлагал във
времето  сключването  на  сделката,  изтъквайки  различни
причини  за  това.  Прави  впечатление  факта,  че  от  самото
начало  на  разговорите  със  свид.К.,  подс.Е.  е  настоявал
сделката  да  бъде  изповядана  пред  нотариус  в  гр.*****,  при
бащата на  свид.К.,  като  след  отказ  на  последния това  да  се
случи  е  последвало  искане  от  Е.  поне  пълномощното,  трето
лице  да  представлява  собственика  да  бъде  заверено  от
нотариуса  в  гр.*****.  Това  поведение  на  подсъдимия води до
извода, че самият той е съзнавал действителното положение, а
именно че собственика на апартамента не е в известност със
случващото  се  и  е  целял  сключване  на  сделката  извън
регламентирания начин, като се е стремял действията му да
останат незабелязани както от собственика на имота, така и от
евентуалния купувач, тъй като е бил наясно, че няма никакво
право да се разпорежда с въпросния апартамент.  Категорично
се оброва и твърдението на подс.Е., че не е ангажирал К. със
сделката  и  не  е  получавал  правни  консултации  от  него  във
връзка  с  издаване  на  необходимите  документи,  тъй  като  от
показанията  на  свид.К.  се  установява  обратното,  а  от
показанията на К. и Г. се установява, че след изповядване на
сделката  Е.  му  е  заплатил  определена  сума  като
възнаграждение за дадените от К. консултации. В тази връзка
пак от показанията на тези двама свидетели се доказва, че още
при  преговорите  за  сделката  Е.  е  получил  от  Г.  сумата  от
10   000  лева  капаро,а  малко  след  изповядване  на  сделката
свид.Г. е дал на подс.Е. сумата от 20 000 лева, в присъствие на
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свид.К. и това е станало в офиса на Г.. Свид.К. при проведената
очна ставка заявява: „ След сделката Е. се похвали, че е взел
парите от едно момче, което има кантора тук на спирката за
*****…ми  каза  този  лихвар  как  ми  даде  парите,  не  мога  да
повярвам”.  От  друга  страна  свид.К.  заявява  и  това,  че  през
цялото време преди и по време на продажбата на апартамента
лично той е останал с впечатлението, че парите от продажбата
на апартамента ще вземе подс.Е..

Неоснователно  е  възражението  на  адв.Б.,  че  по  делото
липсват доказателства, от които да се установява, че свид.М. не
е  роднина  на  подс.Е..  На  първо  място  доказателства  в  тази
насока, че Е. и М. не са роднини са показанията на свид.М., а
от  друга  обясненията  на  самия  подсъдим,  дадени  в  хода  на
досъдебното  производство  при  разпита  му  като  обвиняем,
които  са  приобщени  към  делото  по  реда  на  чл.279,ал.2,във
връзка с ал.1,т.3 от НПК, в които същият е заявил: „Познавам
С.М. чрез агенция за недвижими имоти.Отидох в тази агенция,
харесах  апартамента  и  сключих  договор  за  наем  със
собственичката.”/л.229-230  т.І/  Съдът  не  приема  и
възражението,  че  липсата  на  доказателства  кой  е  съставил
пълномощното и двете декларации, обуславят недоказаност на
повдигнатите обвинения, тъй като повдигнатите обвинения за
документни престъпления са по чл.316,във връзка с чл.309,ал.1
и  чл.26,ал.1  от  НК,  т.е.  за  ползване  на  неистински  частни
документи и по чл.308,ал.3,във връзка с ал.2,пр.2,във връзка с
ал.1  и  чл.26,ал.1  от  НК,т.е.за  нотариално  удостоверяване  на
съдържание на документи и подписи в пълномощното и двете
декларации, като и за трите документа е безспорно установено,
че не са подписани от свид.М.. Не кореспондира със събраните
доказателства и възражението, че деянието по чл.211,пр.1,във
връзка с чл.209,ал.1 от НК не е довършено, тъй като сделката
не  е  вписана  в  Агенция  по  вписванията  при  РС-Ловеч.  От
показанията на свид.М. се установява, че от формална страна
документите, които са й били представени за вписване са били
изрядни и тя е вписала сделката в агенция по вписванията. От
друга страна доказателство за това се явява и образуваното по
искова  молба  от  С.М.  гр.д.  №503/2009  год.по  описа  на
ЛОС/л.132 и сл. т.І/, по което съдът с решение №60/24.02.2010
г.е прогласил нищожността на договора за покупко-продажба
на недвижим имот от 19.06.2009 г., обективиран в нот.акт №1,
т.ІІ, рег.№1356 дело № 136 от 2009 г. на А.Ц., нотариус с рег №
565  на  Нотариална  камара  с  район  на  действие  Ловешки
районен съд.
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Обстоятелството,  че  при  изповядване  на  сделката  са
представени неистински документи-  Пълномощно рег.№ 8746,т.2,
акт  92  /за  удостоверяване  на  съдържанието/  и  рег.№8754  /за
удостоверяване на подписа/ от 18.06.2009г., Декларация по чл.25, ал.7 от
ЗННД рег.№ 8748/18.06.2009г.  и  Декларация по  чл.264,  ал.1  от  ДОПК
рег.№ 8749/18.06.2009г.  от името на С.М. ***,  с нотариални заверки от
името на А.И. рег.№034 на Нотариалната камара, с район на действие
Районен съд София се установява по безспорен начин от реализираните
в хода на досъдебното производство експертизи. Видно от заключението
на  вещото  лице А.  по  графическата  експертиза,  което  е  изследвало
всички  документи  в  оригинал,  се  установява,  че  ръкописният  текст  и
подписа  в  молба  с  вх.№  2580/01.06.2009г.  до  Община  Ловеч  не  са
изписани от свидетелката С.М.М., както и от подс.К.Е.. Ръкописният текст
в Заявление с вх.№94-7302/02.06.2009г. до СГКК Ловеч е изписан лично
от подс. К.П.Е., но подписа за "заявител" положен в заявлението не е на
Е..  Подписа  за  "упълномощител"  в  инкриминираното  Пълномощно  от
името на С.М.М. рег.№8746/18.06.2009г. нотариално заверено от името
на нотариус А.И. рег.№034 на Нотариалната кантора не е положен от
свидетелката С.М..Подписите за декларатор в декларациите по чл.264,
ал.1 от ДОПК рег.№8749 от 18.06.2009г. заверени от името на нот.А.И. и
декларация  по  чл.25  от  ЗННД рег.№8748  от  18.06.2009г.  от  името  на
същия  нотариус  също  не  са  положени  от  св.С.М.М.. Вещото  лице  е
установило  при  изследването,  че  ръкописния  текст  в  щемпелите  за
нотариална заверка в пълномощното и двете горепосочени декларации
са изписани лично от подс. К.П.Е..  От експертизата се установява,  че
ръкописният  текст,  с  който  са  попълнени  реквизитите  в  Заявление  с
рег.№177 от 19.06.2009г.  до службата по вписванията при РС-Ловеч и
подписа са изписани от св.С.Р.М.. /Експертиза л.204-222/.

Независимо от това, че свид.Г.Г. не е подала декларация
до  ТД на  НАП,  в  която  да  удостовери  дадени  или  получени
заеми,  съдът приема за беспорно доказано обстоятелство,  че
именно тя е дала в заем сумата от 20 000 лева на свид.Г. за да
закупи апартамента, с оглед нейните показания и тези на Г.,
като  в  случая  е  без  значение  факта  дали  се  касае  за
осъществено данъчно нарушение или престъпление от свид.Г.,
тъй  като  нейното  поведение  не  влияе  по  никакъв  начин  на
повдигнатите обвинения на подсъдимия. Предмет на делото е
не поведението на свид.Г. и произхода на средставата, с които е
закупил  апартамента,  а  действията  и  неправомерното
поведение на подсъдимия.

В  подкрепа  на  обвинението  се  явява  и  факта,  че  на
02.06.2009 г. подс.Е. лично е подал заявление за издаване на
скица  на  въпросния  апартамент  до  СГКК-гр.*****,  в  което  е
изписал  имената  на  собственичката  С.М..  Не  приема
възражението на адв.Б., че след като на подс.Е. е представено
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пълномощното, от което той е разбрал, че трето лице има право
да  се  разпорежда  с  апартамента  е  подал  заявление  до
кадастъра,  тъй  като  както  беше  отбелязано  заявлението  до
СГКК е подадено на 02.06.2009 г.,  а  пълномощното е  с  дата
18.06.2009 г. От името на С.М. на 01.06.2009 г. е подадена и
молба  до  Община-Ловеч  за  издаване  на  данъчна  оценка  на
имота,  като  макар  от  експертизата  да  се  установява,  че
ръкописния текст в същата не е изписан нито от М., нито от Е.,
безспорно е доказано по делото, че въпросната данъчна оценка
е предоставена на свид.Г. именно от подс.Е..

Не на последно място от заключението по фоноскопната
експертиза  по  безспорен  начин  се  установява,  че  лицата,
провели разговорите предмет на експертизата са Б.Г.  и К.Е.,
като  от  цялостното  съдържание  на  тези  разговори
възпроизведени  от  експертизата  на  хартиен  носител  се
потвърждава извода на съда относно участието, действията и
целта на поведението на подс.Е. както преди изповядване на
сделката,  така  и  след  нея.  Ето  защо  съдът  не  приема
обясненията на подсъдимия Е., в които заявява, че срещите му
с Г. след сделката са били само за да го свърже със свид.К..
Съпоставени  с  останалите  гласни  и  писмени  доказателства,
обсъдени  по-горе  съдът  приема,  че  обясненията  на  подс.Е.
противоречат на същите и представляват само защитна теза,
неподкрепена от доказателствата по делото.

От заключението по съдебно-техническата експертиза се
установява пазарната оценка на недивжимия имот, собственост
на свид.М., размера на причинените щети, както и размера на
МРЗ за страната към 2009 г.

  С  оглед  данните  за  миналите  осъждания  на
подсъдимия,размера  на  настъпилите  вредни  последици  за
свид.Г. и М., както и с оглед активните действия от страна на
подсъдимия за постигане на крайния резултат-изповядване на
сделката,правилно деянието  е  квалифицирано като  измама в
особено  големи  размери,  представляваща  особено  тежък
случай, т.е.по чл.211,пр.1, във връзка с чл.209,ал.1 от НК.

 От субективна страна подсъдимият е  действал виновно,
при  пряк  умисъл  и  с  користна  цел.  Той  е  съзнавал
общественоопасния  характер  на  деянието,  предвиждал  е
неговите  общественоопасни  последици  и  е  искал  тяхното
настъпване.  Подсъдимият  е  предвиждал,  че  в  следствие  на
неговото въздействие върху измаменото лице, у последното ще
възникнат неправилни представи и ще последва имуществено
разпореждане. В същото време подсъдимият е целял да набави
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за  себе  си  имотна  облага,  съзнавайки  неизбежността  на
настъпилата  имотна  вреда  както  за  Г.,  така  и  за  М..
Доказателства  в  тази  насока  са  събраните  в  хода  на
производството  гласни  доказателства-показанията  на
свидетелите Г., М., Г., К..

Предвид  на  изложеното  съдът  квалифицира
деянието,призна подсъдимият за виновен и го осъди.

От така установената фактическа обстановка настоящата
инстанция  приема,  че  подсъдимият  К.П.Е.  е  осъществил  от
обективна  и  субективна  страна  признаците  от  състава  на
престъплението по чл.316, във връзка с чл.309,ал.1,във връзка с
чл.26,ал.1 от НК, като на 19.06.2009г. в гр.*****, пред нотариус А.Ц.,
регистрирана под №565 на Нотариалната камара, с район на действие
Районен съд Ловеч, при условията на посредствено извършителство -
посредством С.Р.М. ЕГН-********** ***, и при условията на продължавано
престъпление, съзнателно се ползвал от неистински частни документи:
Пълномощно  рег.№  8746,  т.2,  акт  92  /за  удостоверяване  на
съдържанието/  и  рег.№8745  /за  удостоверяване  на  подписа/  от
18.06.2009г.,Декларация по чл.25, ал.7 от ЗННД рег.№8748/18.06.2009г. и
декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК рег.№8749/18.06.2009г. от името на
С.М.М.  ***,  за  да  докаже  пълномощническите  функции  на  М.  и
посочените в тях обстоятелства, като от него за самото им съставяне, не
може да се търси наказателна отговорност.

От обективна страна подс.Е. е осъществил изпълнителното
деяние,като  на  19.06.2009  г.  съзнателно  се  ползвал  пред
нотариус А.Ц., регистрирана под №565 на Нотариалната камара, с район
на  действие  Районен  съд  Ловеч,  при  условията  на  посредствено
извършителство - посредством С.Р.М. ЕГН-********** ***, и при условията
на  продължавано  престъпление,   от  неистински  частни  документи-
посоченото пълномощно и 2 бр.декларации от името на С.М., като от
него за самото съставяне на документите не може да се търси
наказателна  отговорност.  Доказателства  в  тази  насока  са
показанията  на  св.Г.,  К.,  М.,  Ц..  От  тези  показания  се
установява по безспорен начин, че представените по сделката
документи  са  били  предадени  на  страните  от  подс.Е.,  като
самият той не е присъствал при изповядването й. Безспорно е
установено и не се отрича от свид.М., че именно той се е явил
пред  нотариуса  като  лице-пълномощник  на  собственика  на
апартамента,  предмет  на  покупко-продажба  с  пълномощно,
което не е подписано от С.М. и именно неговото присъствие по
силата на представеното пълномощно е  направило възможно
продажбата на въпросния апартамент.  Подс.Е.  е предоставил
посочените  частни  документи  с  ясното  съзнание,  че
собственика на апартамента не знае за случващото се, както и
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че не е упълномощавал свид.М. да се разпорежда с имота му.
Подс.Е.  е  съзнавал  и  това,  че  не  С.М.  е  попълнила  2
бр.декларации по ДОПК и по ЗННД. Както беше отбелязано и
по-горе,  именно  в  резултат  на  действията  на  подсъдими  по
снабдяване с всички документи, необходими за изповядване на
сделката, същият се е снабдил и е предоставил пълномощно от
името на собственика и 2 бр.декларации.

Обстоятелството,  че  при  изповядване  на  сделката  са
представени неистински документи-  Пълномощно рег.№ 8746,т.2,
акт  92  /за  удостоверяване  на  съдържанието/  и  рег.№8754  /за
удостоверяване на подписа/ от 18.06.2009г., Декларация по чл.25, ал.7 от
ЗННД рег.№ 8748/18.06.2009г.  и  Декларация по  чл.264,  ал.1  от  ДОПК
рег.№ 8749/18.06.2009г.  от името на С.М. ***,  с нотариални заверки от
името на А.И. рег.№034 на Нотариалната камара, с район на действие
Районен съд София се установява по безспорен начин от реализираната
в хода на досъдебното производство графическа експертиза. Видно от
заключението на вещото лице А. по графическата експертиза,  което е
изследвало всички документи в оригинал, се установява, че подписа за
"упълномощител" в инкриминираното Пълномощно от името на С.М.М.
рег.№8746/18.06.2009г. нотариално заверено от името на нотариус А.И.
рег.№034  на  Нотариалната  кантора  не  е  положен  от  свидетелката
С.М..Подписите за декларатор в декларациите по чл.264, ал.1 от ДОПК
рег.№8749 от 18.06.2009г. заверени от името на нот.А.И. и декларация по
чл.25 от ЗННД рег.№8748 от 18.06.2009г.  от името на същия нотариус
също не са положени от св.С.М.М..

Тъй  като  са  използвани  три  неистински  частни  документа,  с
използването на всеки от тях се осъществява състава на деянието, при
еднородност  на  вината  и  при  сходна  фактическа  обстановка,  през
непродължителен период от време, поради което деянието правилно е
квалифцирано  като  извършено  при  условията  на  продължавано
престъпление по смисъла на чл.26,ал.1 от НК.

От  субективна  страна  подсъдимият  е  действал  виновно,
при пряк умисъл - съзнавал е обществено опасния характер на
деянието,  предвиждал  е неговите  обществено  опасни
последици  и  е  искал  тяхното  настъпване.  В  подкрепа  този
извод  на  съда  са  показанията  на  свид.М.,  която  заявява,  че
въпросните документи не изхождат от нея, не ги е предавала
на подсъдимия, не познава лицето С.М., както и от показанията
на свид.Г. и К., които макар и след сделката са разбрали, че
представените три броя документи са неистински.

Предвид на изложените съображения съдът квалифицира
деянието,призна подсъдимия за виновен и го осъди.

От така установената фактическа обстановка настоящата
инстанция  приема,  че  подсъдимият  К.П.Е.  е  осъществил  от
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обективна  и  субективна  страна  признаците  от  състава  на
престъплението  по  чл.308,ал.3,във  връзка  с  ал.2,пр.2,във
връзка с ал.1 и чл.26,ал.1 от НК, като за времето от началото на
м.юни 2009г. до 19.06.2009г. в гр.*****, при условията на продължавано
престъпление,  съставил  неистински  официални      документи   -  
нотариални  удостоверявания   на  съдържание  на документи и подписи,
като сам изписал ръкописния текст в щемпелите, с нотариални заверки
от името на нотариус А.И. рег.№ 034 на Нотариалната камара, с район на
действие Районен съд София в Пълномощно рег.№8746, т.2, акт 92 /за
удостоверяване  на  съдържанието/  и  рег.№8745  за  удостоверяване  на
подпис/ от 18.06.2009г., Декларация по чл.25, ал.7 от ЗННД рег.№8748
/18.06.2009г.  и  декларация  по  чл.264,  ал.1  от  ДОПК
рег.№8749/18.06.2009г.  от  името  на  С.М.М.  ***,  като  деянието  е
извършено  с  цел  имотна  облага,  за  да  бъдат  използвани  при
изповядване на сделка покупко- продажба на апартамент от 107.43 кв.м,
находящ се в гр. *** ул.*** бл.***, ет.4, ап.12, собственост на С.М.М. ЕГН
**********  ***,  пред  нотариус  А.Ц.,  регистрирана  под  №565  на
Нотариалната  камара,  с  район  на  действие  Районен  съд  Ловеч,  като
имотната облага в размер на 30 000 лева е получена.

От обективна страна подсъдимият е осъществил деянието,
като е съставил неистински официални     документи  -  нотариални 
удостоверявания   на  съдържание  на документи и подписи, като сам
изписал ръкописния текст в щемпелите, с нотариални заверки от името
на  нотариус  А.И.  рег.№  034  на  Нотариалната  камара,  с  район  на
действие Районен съд София в Пълномощно рег.№8746, т.2, акт 92 /за
удостоверяване  на  съдържанието/  и  рег.№8745  за  удостоверяване  на
подпис/ от 18.06.2009г., Декларация по чл.25, ал.7 от ЗННД рег.№8748
/18.06.2009г.  и  декларация  по  чл.264,  ал.1  от  ДОПК
рег.№8749/18.06.2009г.  от  името  на  С.М.М.  ***,  с  цел  имотна  облага,
която е и получил.

От  заключението  по  графическата  експертиза  се  установява,  че
ръкописният текст в щемпелите за нотариална заверка в пълномощното
и двете горепосочени декларации са изписани лично от подс. К.П.Е.. От
друга  страна  от  видно  от  отговора  на  нотариус  А.И.,  per.№034  на
нотариалната камара, с район на действие РС-София на 18.06.2009г. в
нейната  кантора  тя  не  е  регистрирала  и  заверявала  пълномощно  от
името на С.М.М., с което М. да е упълномощавала С.Р.М. под рег.№8745
от 18.06.2009г., както и декларации по ЗННД и ДОПК. В регистъра на И.
съществуват  такива  номера,  но  не  от  18.06.2009г.,  а  едва  от
18.09.2009г.,като са заверени подписи и документи на други лица. Това
твърдение на нотариус И. се потвърждава и от приложеното  заверено
копие от служебния регистър /л.253-265/.

Тъй  като  подсъдимият  е  извършил  три  отделни  нотариални
удостоверявания  на  съдържание  и  подписи  на  документи,
представляващи три отделни официални документа, при еднородност на
вината  и  при  сходна  фактическа  обстановка,  през  непродължителен

МОТИВИ: Срещу подсъдимия К http://www.rs-lovech.bg/2015/sv/11/0070f513/12...

35 of 39 05/26/2016 05:37 PM



период от време, поради което деянието правилно е квалифцирано като
извършено при условията на продължавано престъпление по смисъла
на чл.26,ал.1 от НК.

Деянието е квалифицирано, като извършено с цел имотна облага,
тъй като документите са били съставени, за да бъдат използвани при
изповядване на сделка покупко-продажба на апартамент, собственост на
С.М.,  която е осъществена на 19.06.2009 г. и в резултат на състоялата
се сделка, подс.Е. е получил имотна облага в размер на 30 000 лева.
Доказателства за това, че имотната облага е получена са показанията на
свид.Г. и К..

От  субективна  страна  подсъдимият  е  действал  виновно,
при пряк умисъл - съзнавал е обществено опасния характер на
деянието,  предвиждал  е неговите  обществено  опасни
последици и е искал тяхното настъпване. Доказателства в тази
насока са показанията на свид.Г., К., Г..

Предвид на изложените съображения съдът квалифицира
деянието,призна подсъдимия за виновен и го осъди.

Съдът не приема възражението на адв.Б., че неясно защо
за  едни  и  същи  документи  са  повдигнати  две  обвинения  по
чл.316,във връзка с чл.309,ал.1 от НК и по чл.308,ал.3 от НК. В
случая се касае за пълномощно и 2 бр.декларации от името на
свид.М.. Частен документ е този, който е съставен от частно лице лично
или като представител на друго частно лице или от длъжностно лице
извън  кръга  на  службата  му,  съответно  от  представител  на
обществеността извън кръга на възложените му функции.  Нотариалната
заверка на частния документ не го превръща в официален документ, а е
налице  комплекс  от  документи  на  една  и  съща  материална  основа:
частен  документ,  съставен  от  частни  лица,  и  официален  документ  -
нотариалната  заверка,  съставена  от  съответното  длъжностно  лице  в
кръга на службата му.  В зависимост от това коя част от  документа е
засегната  при  подправката,  деецът  ще  отговаря  за  подправка  на
официален или частен документ. Ако едновременно са засегнати и двете
части, ще отговаря за подправка както на официален, така и на частен
документ  при  условията  на  реална  съвкупност.  В  този  смисъл  е  и
цитираното от прокурора постановление №3/23.03.1982 г. по н.д.№12/81
г. на Пленума на ВС.

При  определяне  вида  и  размера  на  наказанието  за
престъплението по чл.211,пр.1,във връзка с чл.209,ал.1 от НК
настоящата  инстанция  взе  предвид  като  смекчаващо  вината
обстоятелство  продължителността  на  наказателното
производство,  а  от  друга-високата  обществена  опасност  на
деянието и на дееца,произтичаща от миналото му осъждане със
споразумение  №270/19.03.2007  г.по  НОХД  №286/2007  г.на
РС-Ловеч,  с  което  е  осъден  за  престъпления  по
чл.212б,ал.1,т.1,във  връзка  с  чл.212,ал.1  и  по
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чл.205,ал.1,т.1,във връзка с чл.201 и чл.26,ал.1 от НК, като му е
наложено  общо  наказание  пробация  и  към  момента  на
извършване  на  настоящото  деяние  не  е  настъпила
реабилитация по посочената присъда.Също така взе предвид и
обстоятелството,че причинените с деянието вреди на свид.Г. не
са възстановени. При условията на чл.54 от НК съдът наложи
на подс.Е. наказание 5/пет/ години лишаване от свобода, като
прие,  че  не  са  налице  изключителни  или  многобройни
смекчаващи доказателства, които да обосноват приложението
на  чл.55  от  НК.  На  основание  чл.61,т.2  от  ЗИНЗС  съдът
определи първоначален строг режим в затвор за изтърпяване
на  така  наложеното  наказание  лишаване  от  свобода,  като
съобрази разпоредбата на чл.59,ал.2,т.1 от ЗИНЗС и чл.60,ал.1
от ЗИНЗС, а именно, че подсъдимият се е укривал от органите
на наказателното производство и е бил обявен за ОДИ. Съдът
не наложи предвиденото в закона наказание конфискация до ½
от  имуществото  на  подсъдимия,  тъй  като  в  хода  на
производството  не  са  събрани доказателства  за  притежавано
такова.

При  определяне  вида  и  размера  на  наказанието  за
престъплението по чл.316, във връзка с чл.309,ал.1,във връзка с
чл.26,ал.1  от  НК  настоящата  инстанция  взе  предвид  като
смекчаващо  вината  обстоятелство  продължителността  на
наказателното производство,  а  от  друга-високата  обществена
опасност на деянието и на дееца,произтичаща от миналото му
осъждане  със  споразумение  №270/19.03.2007  г.по  НОХД
№286/2007 г.на РС-Ловеч, с което е осъден за престъпления по
чл.212б,ал.1,т.1,във  връзка  с  чл.212,ал.1  и  по
чл.205,ал.1,т.1,във връзка с чл.201 и чл.26,ал.1 от НК, като му е
наложено  общо  наказание  пробация  и  към  момента  на
извършване  на  настоящото  деяние  не  е  настъпила
реабилитация по посочената присъда и прие, че не са налице
условия за приложението на чл.55 от  НК.  При условията на
чл.54  от  НК  наложи  на  подс.Е.  наказание  1/една/  година
лишаване от свобода, което на основание чл.61,т.2 от ЗИНЗС
съдът  определи  първоначален  строг  режим  в  затвор  за
изтърпяване  на  така  наложеното  наказание  лишаване  от
свобода,  като  съобрази  разпоредбата  на  чл.59,ал.2,т.1  от
ЗИНЗС и чл.60,ал.1 от ЗИНЗС, а именно, че подсъдимият се е
укривал от  органите  на  наказателното  производство  и  е  бил
обявен за ОДИ.

При  определяне  вида  и  размера  на  наказанието  за
престъплението  по  чл.308,ал.3,    във  връзка  с  ал.2,пр.2,  във
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връзка  с  ал.1  и  чл.26,ал.1  от  НК настоящата  инстанция  взе
предвид  като  смекчаващо  вината  обстоятелство
продължителността на наказателното производство, а от друга-
високата  обществена  опасност  на  деянието  и  на
дееца,произтичаща от миналото му осъждане със споразумение
№270/19.03.2007 г.по НОХД №286/2007 г.на РС-Ловеч, с което е
осъден  за  престъпления  по  чл.212б,ал.1,т.1,във  връзка  с
чл.212,ал.1 и по чл.205,ал.1,т.1,във връзка с чл.201 и чл.26,ал.1
от НК,  като му е  наложено общо наказание пробация и към
момента на извършване на настоящото деяние не е настъпила
реабилитация  по  посочената  присъда.  Съдът  съобрази  и
обстоятелството,  че  деянието  е  извършено  не  само  с  цел
получаване  на  имотна  облага,  но  и  такава  е  получена  от
подсъдимия и прие, че не са налице условия за приложението
на  чл.55  от  НК.  При  условията  на  чл.54  от  НК  наложи  на
подс.Е. наказание 5/пет/ години лишаване от свобода, което на
основание  чл.61,т.2  от  ЗИНЗС  съдът  определи  първоначален
строг  режим  в  затвор  за  изтърпяване  на  така  наложеното
наказание лишаване от свобода, като съобрази разпоредбата на
чл.59,ал.2,т.1 от ЗИНЗС и чл.60,ал.1 от ЗИНЗС, а именно, че
подсъдимият  се  е  укривал  от  органите  на  наказателното
производство  и  е  бил  обявен  за  ОДИ.  Съдът  не  постанови
отнемане  на  имотната  облага  в  полза  на  държавата,  като
съобрази  измененията  в  чл.308,ал.3  с  ДВ  бр.33/2011г.  и
чл.2,ал.2  от  НК,  а  именно  че  сега  действащия  закон  е
по-благоприятен за дееца.

На основание чл. 23,  ал.1  от НК, съдъдт определи едно общо
най-тежко наказание  в размер на   5 /пет/ години лишаване от свобода,
което  на  основание  чл.  61,  т.2  от  ЗИНЗС  подс.Е.  да  изтърпи  при
първоначален строг режим в затвор.На основание чл. 59, ал.1  от НК,
приспадна от наложеното наказание лишаване от свобода, времето през
което подс.Е. е бил с мярка за неотклонение «задържане под стража»,
считано от 09.05.2013г. до 29.05.2013 година и времето през което е бил
с мярка за неотклонение «домашен арест», считано от 29.05.2013г. до
17.07.2013 година.

  Съдът  намира,  че  така  наложеното  наказание е
справедливо,  съответства  на  обществената  опасност  на
деянието и на дееца и чрез него ще бъдат постигнати целите на
наказанието, визирани в чл. 36 от НК.

Фактическата  обстановка  приета  за  установена  се
изяснява  от  събраните  в  хода  на  досъдебното  и  съдебно
производство  писмени  и  гласни  доказателства,  както  и  от
заключенията  по  реализираните  графическа,  съдебно-
техническа и фоноскопна експертизи.
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Причини  за  извършване  на  деянието  съдът  намира  в
стремежа  на  подсъдимия  към  лично  облагодетелстване  по
неправомерен начин.
         Съдът постанови веществено доказателство мобилен  телефон
марка „Нокия 6500 класик” с ИМЕИ -358666019729546, да бъде върнато
на  собственика  му  Б.Г.Г.,  след  влизане  на  присъдата  в  сила,  а
веществено доказателство 1 бр. диск „Сони CD-R 700 MB” да остане за
нуждите на делото.

При  този  изход  на  процеса  съдът  осъди  подсъдимият
К.П.Е. *** сумата от 1117,13 лева и на ЛРС сумата от 459,00
лева,разноски по делото.

Водим от горните съображения съдът постанови присъдата
си в този смисъл.

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ : 
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