ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Върховният касационен съд потвърди изцяло решение на Пловдивския
апелативен съд спрямо А.М., който е признат за виновен от Окръжен съдПловдив и осъден на 8 години лишаване от свобода за грабеж на свой колега
и отнемане на автомобил при условията на опасен рецидив.
През лятото на 2016 г. А.М. бил нает да работи във ферма за крави в
Куклен, където имало и стаи за живеене на персонала. На 31.07.2016 г.
вечерта се почерпил с ракия със свой колега във фермата. Двамата се
познавали от затвора. Поискал му пари, но получил отказ. Ядосан от това
подсъдимият го ударил с метална тръба по главата. Пострадалият изпаднал в
безсъзнание. А.М. завързал краката му и го оставил да лежи в банята. Взел
телефона и портфейла му и въпреки че нямал книжка подкарал камиона на
работодателя си и стигнал с него до Пловдив. Опитал се да продаде
автомобила, на който имало монтиран кран на пункт за отпадъци от черни и
цветни метали, но тъй като нямал документи нито лични, нито за камиона, не
успял. Оставил го паркиран пред дома на свой роднина в с. Говедаре. Взел от
него на заем 300 лева и така и не се появил да си го прибере или да върне
парите в уговорения срок. Не вдигал телефона си. За това неговият близък се
оплакал на кварталния полицай. Проверката показала, че камионът е обявен
за издирване и по-късно бил върнат на собственика.
Междувременно пострадалият дошъл на себе си. Работодателят му го
намерил и му помогнал.
Подсъдимият е бил установен от полицията през октомври 2017 г. и
изправен пред съда.
Върховният касационен съд е приел, че жалбата на подсъдимия за
понижаване на наказанието е неоснователна, тъй като липсват причини за
намаляването му по размер, а няма и обстоятелства които да не са отчетени
от съда по същество.
Решението на Върховният касационен съд е окончателно.
20.12.2018 г.
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