ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 25.01.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА
Секретар: НАТАЛИЯ ТОДОРОВА
Прокурор: ПЕНЧО МИНКОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 24 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 10.30 часа се явиха:
……………………………….
Съдът приема, че така постигнатото между страните споразумение не
противоречи на закона и морала, с оглед на което и на основание чл.382, ал.7 от
НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото между обвиняемия С.Ю.М. и неговия защитник
адв.П.М. *** от една страна, и от друга страна РП – Исперих, представлявана от
прокурор Пенчо Минков споразумение за решаване на делото в следния смисъл:
Страните по настоящото споразумение приемат за безспорно установено и
доказано от фактическа страна, че обвиняемият С.Ю.М. СЕ ПРИЗНАВА ЗА
ВИНОВЕН за това, че на 14.11.2018 г. в с.Владимировци, обл.Разград, управлявал
моторно превозно средство - лек автомобил „Фиат Дукато“ с номер на рама
ZFA23000005918714, I, с рег.№ KS 579 B, немски образец със срок на валидност до
27.01.2018 година, което не е регистрирано по надлежния ред, с което е нарушил
следните разпоредби: чл.140, ал.1 от ЗДВП – По пътищата, отворени за обществено
ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са
регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за
това места и чл.2 от „Наредба №1 – 45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет,
спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и
възстановяване на регистрацията на ППС“ – Моторните превозни средства и
ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено
ползване, се представят за регистриране от звената „Пътна полиция“ при Столична
дирекция на МВР (ОД МВР ) по постоянния адресна собственика - за физическите
лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти – престъпление по
чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК .
Деянието е извършено виновно, при форма на вината - пряк умисъл.
От деянието не са настъпили имуществени вреди.
ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО:
Страните приемат като вид и размер на наказанието за извършеното
престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1
от НК, по отношение на обвиняемия да му бъде наложено наказание, а именно
наказание ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева.

Веществени доказателства :
- 2 бр.регистрационни табели с № KS 579 B, немски образец със срок на
валидност до 27.01.2018 г.;
- 1 бр.документ с № KS-КО – 363/17-00146 на немски език
за лек
автомобил „Фиат“ с номер на рама ZFA23000005555312;
- 1 бр. документ с № WS 401255 на немски език за лек автомобил „Фиат“ с
номер на рама ZFA23000005555312 да се предадат на Сектор „ПП - КАТ“
– ОД МВР – Разград.
Разноски по делото – няма.
Страните заявяват, че подписват споразумението при постигнато пълно и
безусловно съгласие по неговите клаузи.
ОДОБРЕНОТО от съда споразумение има значението на влязла в сила
присъда и не подлежи на обжалване и протестиране пред по – горен съд.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 24/2019г. по описа
на РС – Исперих.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 10.45ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

