ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 16.01.2019 година
В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА
Секретар: АННА ВАСИЛЕВА
Прокурор:ИВАН ИВАНОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД№353 по описа за 2018 година
На поименното повикване в 11.55 часа се явиха:
……………………………
Съдът след като съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи на закона и
морала на основание чл.382,ал. 7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнато между подсъдимият М.Б.М. ЕГН **********, неговия защитник адв.Р.К.
от АК-Разград и Иван Иванов районен прокурор при РП–гр.Исперих споразумение за решаване на делото
със следното съдържание:
Страните по настоящото споразумение приемат за безспорно установено от фактическа страна и
подсъдимият М.Б.М. се признава за виновен за това,че:
- на 12.10.2018г. в гр.Исперих, обл.Разград е управлявал моторно превозно средство-лек
автомобил „Опел Астра“ с рег.№*** без свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването
му за същото деяние по административен ред с НП №18-0869-000169/15.02.2018 на Началник Сектор
„Пътна полиция“ при ОДМВР-Шумен, влязло в сила на 14.06.2018г. -престъпление по чл.343в, ал.2 от НК;
-на 12.10.2018г. в гр.Исперих, обл.Разград противозаконно попречил на органи на власттаполицейските служители на РУ гр.Исперих В. Г. Г. –инспектор,С. П. П.-полицай ППД и А. Ю. Х. –стажант
ППД, да изпълнят задълженията си по извършване на проверка на документи за самоличност на лицето,
както и документи на управлявания от него автомобил, като не спрял на подаден светлинен и звуков
сигнал от служебен автомобил „Опел Астра“ с рег.№*** рязко ускорил скоростта на управлявания от
него автомобил „Опел Астра“ с рег.№ *** избягал и се укрил-престъпление по чл.270, ал.1 от НК.
Деянията са извършени виновно при пряк умисъл.
От деянията не са настъпили имуществени вреди.
СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ КАТО ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО по отношение на подсъдимият М.Б.М.
да бъдат наложени следните наказания:
1.За извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК при условията на чл.54, ал.1 от НК-наказание
„Лишаване от свобода“ за срок от една година, което да изтърпи ефективно при първоначален строг
режим и наказание „Глоба“ в размер на 1000/хиляда/лева.
2.За извършеното престъпление по чл.270, ал.1, пр.1 от НК пи условията на чл.54, ал.1 от НКнаказание „Лишаване от свобода“ за срок от една година,което да изтърпи ефективно пи първоначален
строг режим.
На основание чл.23, ал.1 от НК за извършените две престъпления се налага едно общо наказание в
размер на най-тежкото, а именно наказание „Лишаване от свобода“,което да изтърпи ефективно при
първоначален строг режим.

На основание чл.23, ал.3 от НК към наложеното най-тежко наказание се присъединява и наказанието
„Глоба“ в размер на 1000/хиляда/лева.
На основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието „Лишаване от свобода“ се приспада
времето, през което подсъдимият е бил задържан, считано от 16.10.2018г. до момента.
Веществените доказателства-мъжки дънки, мъжка риза, чифт мъжки чорапи, плик съдържащ
малки пликчета с клипс, разписка за превод на пари на Изипей от 07.10.2018г., ролка с алуминиево
фолио, найлоново пликче с кафяви стърготини да бъдат върнати на собственика им-подсъдимият М..
ПРОКУРОР-МН да се потвърди.
АДВ.К. –Да се потвърди МН.
С оглед изхода на делото и наложеното на подсъдимият ефективно наказание съдът счита, че
взетата спрямо него МН „Задържане под стража“ следва да бъде потвърдена.
По изложените съображения и на основание чл.309, ал.1 от НПК съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на подсъдимият М.Б. М. с протоколно определение от
17.10.2018г. по ЧНД №310/18г. по описа на РС-Исперих МН „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред въззивна
инстанция ОС-Разград.
С оглед изхода на делото и постигнатото между страните споразумение съдът на основание чл.
382, ал.9 във вр. с чл.24, ал.3 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА НОХД№ 353/18г. по описа на РС-Исперих.
Определението е окончателно.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 12.10 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих

ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 30.01.2019 година
В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА

Секретар: АННА ВАСИЛЕВА
Прокурор:ИВАН ИВАНОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД№353 по описа за 2018 година
На поименното повикване в 12.30 часа се явиха:
……………………………..
СЪДЪТ след като изслуша становището на страните намира следнотоПо делото между страните с протоколно определение от 16.01.2019г. е одобрено споразумение
по силата на което на подсъдимия е било определено на основание чл.23, ал.1 за осъществени две
престъпни деяния общо наказание в размер на най-тежкото, а именно „Лишаване от свобода“ като в
диспозитива на определението, с което споразумението е одобрено съдът е пропуснал да впише, че
общото наказание „Лишаване от свобода“ е за срок от една година, което да бъде изтърпяно ефективно
при първоначален строг режим.
Този пропуск на съда следва да бъде отстранен по настоящия процесуален ред, като се
постанови съдебен акт в смисъл, че в диспозитива на определение от 16.01.2019г. постановен по НОХД
№353/18г. по описа на РС- Исперих, с което между страните е било одобрено споразумение за
решаване на делото в абзаца „на основание чл.23, ал.1 от НК за извършени две престъпления се налага
едно общо наказание в размер на най-тежкото“ следва да бъде допълнено, а именно наказание
„Лишаване от свобода“ за срок от 1 година, което да изтърпи ефективно при първоначален строг режим.
По изложените съображения и на основание чл. 414, ал.1, т.1 от НПК съдът
ОПРЕДЕЛИ:
В протокол за одобряване на постигнато между страните споразумение от 16.01.2019г. по НОХД
№353/18г. по описа на РС-Исперих, съставен по НОХД №353/18г. по описа на РС-Исперих, в абзаца „ на
основание чл. 23, ал. 1 от НК за извършените две престъпления се налага едно общо наказание в размер
на най-тежкото наказание „Лишаване от свобода“ се добавят думите „ в размер на 1 година, което да
изтърпи ефективно при първоначален строг режим“.
Определението не подлежи на обжалване.
Настоящото определение е неразделна част от протоколно определение от 16.01.2019г. по НОХД
№353/18г. по описа на РС-Исперих, с което между страните е одобрено споразумение за решаване на
делото.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 12.45 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

