ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 22.01.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:Г.В.
И.Г.
Секретар: АННА ВАСИЛЕВА
Прокурор:ИВАН ИВАНОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД№366 по описа за 2018 година
На поименното повикване в 11.20 часа се явиха:
СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ.
ЗА РП-ИСПЕРИХ се явява районен прокурор Иван Иванов.
ПОДСЪДИМИЯТ Х.И.А. се явява лично и с адв.А.М. ***, редовно
упълномощен и приет от съда от днес.
ПРОКУРОР-Да се даде ход на делото.
АДВ.М.- Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,
поради което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
======================
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 Х.И.А., ЕГН **********,
неговия
защитник адв.М. *** 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 Х.И.А. се признава за виновен за това,че
- на 30.08.2018г. в с.Богданци , обл.Разградска, се заканил на другиго –на
А.К.А. с убийство-заявил, че ще го убие и това заканване би могло да възбуди
основателен страх от осъществяването му-престъпление по чл.144, ал.3 във вр. с
ал.1 от НК;
- на 30.08.2018г. в с.Богданци , обл.Разградска, се заканил на другиго –на
М.Р.И. с убийство-заявил, че ще я убие и това заканване би могло да възбуди

основателен страх от осъществяването му-престъпление по чл.144, ал.3 във вр. с
ал.1 от НК
Деянията са извършени виновно при пряк умисъл.
СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ КАТО ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО по
отношение на подсъдимият Х.И.А. за първото престъпление да бъде
наложено такова при условията на чл. 55, ал.1, т.2 б.“Б“ от НК, а именно
наказание „Пробация“, включваща следните пробационни мерки:
- -По чл.42б ал.1 във вр. с чл.42а,ал.2 т.1 от НК- задължителна регистрация
по настоящ адрес за срок от 10/десет/месеца с периодичност два пъти
седмично.
- По чл.42б,ал.2 във вр. с чл.42а,ал.2 ,т.2 от НК - задължителни периодични
срещи с пробационен служител за срок от 10/десет/месеца
- на основание чл.42б,ал.5 във вр. с чл.42 а, ал.2 т.6 от НК безвъзмезден труд
в полза на обществото в размер на 100/сто/часа за срок от 10/десет/месеца;
СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ КАТО ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО по
отношение на подсъдимият Х.И.А. за второто престъпление да бъде
наложено такова при условията на чл. 55, ал.1, т.2 б.“Б“ от НК, а именно
наказание „Пробация“, включваща следните пробационни мерки:
- -По чл.42б ал.1 във вр. с чл.42а,ал.2 т.1 от НК- задължителна регистрация
по настоящ адрес за срок от 10/десет/месеца с периодичност два пъти
седмично.
- По чл.42б,ал.2 във вр. с чл.42а,ал.2 ,т.2 от НК - задължителни
периодични срещи с пробационен служител за срок от 10/десет/месеца
-на основание чл.42б,ал.5 във вр. с чл.42 а, ал.2 т.6 от НК безвъзмезден
труд в полза на обществото в размер на 100/сто/часа за срок от
10/десет/месеца.
На основание чл. 23 ал.1 отНК за извършените две престъпления на
подсъдимият Х.И.А. се налага едно общо наказание в размер на найтежкото, а именно наказание „Пробация“, включваща следните
пробационни мерки:
- По чл.42б ал.1 във вр. с чл.42а,ал.2 т.1 от НК- задължителна регистрация
по настоящ адрес за срок от 10/десет/месеца с периодичност два пъти
седмично.
- По чл.42б,ал.2 във вр. с чл.42а,ал.2 ,т.2 от НК - задължителни
периодични срещи с пробационен служител за срок от 10/десет/месеца
- на основание чл.42б,ал.5 във вр. с чл.42 а, ал.2 т.6 от НК
безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100/сто/часа за срок
от 10/десет/месеца.
Веществено доказателство-няма.
Разноските по делото в размер на 278,82 /двеста седемдесет и осем лева и
осемдесет и две стотинки/лв. за експертиза се поемат от подсъдимият Х.И.А..
ПРОКУРОР- Да се отмени МН.
АДВ.М.- Да се отмени МН.
СЪДЪТ, с оглед изхода на делото и постигнатото между страните
споразумение, и наложеното на подсъдимия наказание счита, че взетата по
отношение на подсъдимия Х.А. МН е изпълнила своето предназначение и същата
следва да бъде отменена.
По изложените съображения и на основание чл.309, ал.4 във вр. с ал.1 от
НПК съдът

ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Х. И.А. с постановление
на разследващ полицай от 05.12.2018г. на разследващ полицай при РУ-Исперих
ДП 275 ЗМ №364/2018г. по описа на РУ-Исперих МН „ПОДПИСКА“.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от
днес пред въззивна инстанция ОС-Разград.
С оглед изхода на делото и постигнатото споразумение съдът на основание
чл. 382, ал.9 във вр. с чл.24, ал.3 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД№ 366/2018г. по описа на РСИсперих.
Определението е окончателно.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 11.30ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.
2.
СЕКРЕТАР:

