ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 30.01.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА
Секретар: НАТАЛИЯ ТОДОРОВА
Прокурор: ИВАН И.
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 26 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 11,30 часа се явиха:
………………………
Съдът приема, че така постигнатото споразумение не противоречи на Закона и
морала, с оглед на което и на основание чл.384 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по настоящото споразумение, като
приемат за безспорно установено от фактическа страна и подсъдимия Ф.Ф.Х., ЕГН:
**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че на 14.01.2019 година в
гр.Исперих, обл.Разград управлявал моторно превозно средство – лек автомобил
„Фолксваген Шаран“ с рег.№ ***след употреба на наркотични вещества – кокаин,
установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер „ DRUGCHECK 3000“ –
престъпление по чл.343 „б“, ал.3 от НК.
Деянието е извършено виновно при форма на вината - пряк умисъл.
ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО:
Страните приемат като вид и размер на наказанието по отношение на
подсъдимия Ф.Ф.Х., ЕГН: **********, да бъде наложено наказание при условията на
чл.55, ал.1, т.1 от НК, както следва:
- ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, изпълнението
на което се отлага на основание чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок от
ТРИ ГОДИНИ.
- ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин / лв.
- Лишаване от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като се
зачита времето, през което СУМПС е било отнето по административен ред.
- Възпитателна работа с обвиняемия по време на изпитателния срок се възлага
на РУ МВР гр.Исперих.
Веществени доказателства – Дрегер „DREGERDRUGCHECK 3000“, №8325554,
ARLF - 0361, следва да се отнеме в полза на държавата и да се унищожи.
Разноски по делото- няма.
Страните заявяват, че подписват споразумението при постигнато пълно и
безусловно съгласие по неговите клаузи.
Определението има значението на влязла в сила присъда и не подлежи на
обжалване.
Предвид изхода на делото съдът

ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 26/2019г.по описа на
Исперих.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 11.45ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР

РС –

