О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №1
Гр.София., 03.01.2019г.

Апелативният специализиран наказателен съд, в закрито съдебно заседание на
трети януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНАВЪЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ:ДИМЧО ГЕОРГИЕВ
ДАНИЕЛА РОСЕНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Георгиев ВНЧД № 599/2018г. по описа на
Апелативния специализиран наказателен съд, за да се произнесе, взе пред вид следното:
Настоящото въззивно съдебно производство е по реда на чл. 341 ал.2 и
следващите, вр. с чл.270 ал.4, вр с ал.1 НПК.
Образувано е по жалба на адвокат В. Х., като защитник на А. М. О. срещу
определение от 14.12.2018 г. по НОХД № 1252/2018 г. на Специализирания наказателен
съд, с което е изменена мярката за неотклонение на А. М. О. от „гаранция в пари“ в
размер на хиляда лева, в „гаранция в пари „ в размер на петстотин лева. В жалбата са
направени оплаквания, че намалената парична гаранция от 1000 лева на 500 лева , се
явява еднакво тежка с предишната предвид обстоятелството, че подсъдимия няма
никаква финансова възможност да плати и по-малката сума по размер така на практика
лицето оставало с мярката „задържане под стража“ , която се е явявала прекомерно
тежка. Сочи се, че лицето има постоянен адрес в А., нямало опасност от укриване или
да извърши престъпление и времето на задържането било изиграло своята превантивна
роля. Иска се да се отмени определението на СНС и мярката за неотклонение „парична
гаранция“ се замени с по-лека.
Апелативния специализиран наказателен съд след като се запозна с жалбата,
доказателствата по делото и като провери изцяло правилността на обжалваното
определение, намира жалбата за неоснователна по следните съображения:
Обвинителният акт срещу А. М. О. и още осемнадесет лица е внесен в
Специализирания наказателен съд на 03.05.2018 година и е образувано НОХД №
1252/2018г. Срещу подсъдимият Е. М. е внесено обвинение за престъпление по чл.321
ал.3 пр.2 и пр.3, алт. 10, т.2 , вр. с ал.2 НК, което е тежко по смисъла на чл.93 т.7 НК.

В насроченото от съда съдебно заседание на 05.06.2018 г. подсъдимия О.
нередовно призован не се явил. Не се е явил и на следващото съдебно заседание на
03.09.2018 г. , тъй като не е бил намерен на сочения адрес , както и на 09.10.2018 г. На
това основание СНС е изменил мярката му за неотклонение от „гаранция в пари „ в
размер на 500 лева в „задържане под стража“, като е постановено отнемане в полза на
държавата на сумата от 500 лева. В изпълнение на определението на съда , О. е
издирен и на 15.10 2018 г. е приведен в затвора по изпълнение на мярката „задържане
под стража“ . На 30.11.2018г по искане на подсъдимия мярката за неотклонение му е
изменена от „задържане под стража“ в „гаранция в пари“ в размер на 1000 лева. Така
определена мярка не е изпълнена от подсъдимия О. .
На 30.11.2018 г. в разпоредително заседание на основание чл.248 ал.1 т.3 НПК
СНС прекратил съдебното производство и е върнал делото на СП за отстраняване на
допуснати процесуални нарушения. В процедура по размяна на книжа А. О. отново е
депозирал молба до СНС за изменение на мярката му неотклонение с мотив, че не е в
състояние да плати така определения размер на гаранцията. С определение от
14.12.2018г., след като е прекратено съдебното производство, СНС е изменил размера
на постановената мярка „Гаранция в пари“ от хиляда лева на петстотин лева. Така
определения размер на паричната гаранция не е внесен и в срока на обжалване и
защитника на А. О. отново е депозирал жалба срещу така определения размер на
гаранцията с искане тя да бъде отменена .
Настоящият въззивен състав намира, че така определения размер на паричната
гаранция от 500 лева е според възможностите му и правилно СНС посочил, че на О. е
било известно, за постановеното отнемане на сумата от 500 лева по предишна мярка
„гаранция в пари“. Освен това той по -никакъв начин не е уведомил съответните органи
за местоживеенето си с оглед своевременното му призоваване и явяването му пред
съда, като е ставал причина за отлагане на делото с друг подсъдим.
Ето защо
определението на С НС като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.
Водим от гореизложеното и на основание чл.345 ал.1 НПК Апелативният
специализиран наказателен съд.
ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА определение на СНС от 14.12.2018 г. по НОХД №1252/2018г,
с което е изменена мярката за неотклонение „парична гаранция „ от 1000 лева на 500
лева на подсъдимия А. М. О..
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
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