ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 29.01.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА
Секретар: АННА ВАСИЛЕВА
Прокурор:ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД№369 по описа за 2018 година
На поименното повикване в 12.00 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 Б.Х.Н., ЕГН **********, неговия
защитник адв.Д.Д. *** и Валентин Цанев зам.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 Б.Х.Н. се признава за виновен за това,че:
-На 25.09.2018г. в гр.Исперих, обл.Разград, по ул.“Васил Левски“ пред дом
№120 е управлявал моторно превозно средство-лек автомобил „Фиат Брава“ с номер
на рама №ZFА18200004927830 и с рег.табели №1-STD-937, издадена за друго МПС,
а именно л.а. „Мерцедес Вито“
номер на рама №WDF63960513052509престъпление по чл.345, ал.1 от НК. ПР№БПГ 218 00378 БЦЦ
-На 25.09.2018г. в гр.Исперих, обл.Разград, по ул.“Васил Левски“ пред дом
№120 е управлявал моторно превозно средство-лек автомобил „Фиат Брава“ с номер
на рама №ZFА18200004927830 и с рег.№1-STD-937, като автомобилът не е
регистриран по надлежния ред, което е нарушение на следните разпоредби:
-чл.140, ал.1 от ЗДвП –по пътищата отворени за обществено ползване се
допускат само МПС и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с
регистрационен номер, поставен на определените за това места.
-чл.140, ал.2 от ЗДвП-Условията и редът за регистриране, отчет, спиране от
движение, пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване
на регистрацията на МПС и ремаркета, теглени от тях се определя с наредба на
министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната.
-Наредба №I-45/24.03.2000г. на МВР-за регистриране, отчет, пускане в
движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за
предоставяне на данни за регистрираните ППС –чл.2-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 вътрешните работи /СДВР/ или областните дирекции на МВР/ОДМВР/
по постоянния адрес на собственика –за физическите лица, или по адреса на
регистрация-стопанските субекти –престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от
НК.
БПГ 218 00421 БНЮ
Деянието е извършено виновно при пряк умисъл.
СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ КАТО ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО по
отношение на подсъдимият Б.Х.Н. за първото престъпление по чл.345, ал.1 от
НК да бъде наложено такова при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК
наказание „ПРОБАЦИЯ” със 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 8/осем/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 8/осем/месеца;
- по чл.42а, ал.2, т.5 от НК –безвъзмезден труд в полза на обществото в
размер на 160/сто и шестдесет /часа за срок от 1/една/година.
СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ КАТО ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО по
отношение на подсъдимият Б.Х.Н. за второто престъпление по чл.345, ал.2 във
вр. с ал.1 от НК да бъде наложено такова при условията на чл.55, ал.1, т.2,
б.”Б” от НК наказание „ПРОБАЦИЯ” със 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 8/осем/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 8/осем/месеца;
- по чл.42а, ал.2, т.5 от НК –безвъзмезден труд в полза на обществото в размер
на 160/сто и шестдесет /часа за срок от 1/една/година.
На основание чл. 23, ал.1 от НК за извършените две престъпления на
подсъдимият Б.Х.Н. се налага едно общо наказание в размер на по-тежкото от
тях, а именно наказание „ПРОБАЦИЯ” със 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 8/осем/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 8/осем/месеца;
- по чл.42а, ал.2, т.5 от НК–безвъзмезден труд в полза на обществото в размер
на 160/сто и шестдесет /часа за срок от 1/една/година.
Вещественото доказателство- 2 броя рег. табели с №1 STD-937 да се изземат в
полза на държавата и да се предадат на ОД на МВР-Разград КАТ за унищожаване.
Разноски по делото-няма.
ПРОКУРОР-Уважаема г-жо Съдия, налице са основания за произнасяне по
чл. 25, ал.1 и ал.2 по отношение на наложените наказания на подсъдимия по
настоящото дело, както и по НОХД№294/18г. по описа на РС-Исперих с което му
е било наложено наказание „Пробация“ за деяние, което е било извършено на
същата дата, както деянието предмет на настоящото дело, касае се за 25.09.2018г.
Предвид изложеното считам, че са налице основания за налагане на едно общо
наказание, като му бъде наложено наказание без да се прилага нормата на чл.24 от

НК, а именно само най-тежкото наказание в случая това се явява наложеното
наказание по настоящото дело.
АДВ. Д.-Действително са налице основания за произнасяне по чл. 25, ал.1 от
НК. Смятам, че действително деянията са извършени в съвкупност и с оглед
постановеното по днешното споразумение наказание и това по постигнатото
споразумение по НОХД №294/18г. на РС-Исперих считам, че следва да се
определи едно общо наказание.
ПОДСЪДИМИЯТ Б.Н.-Искам да ми се определи общо наказание.
СЪДЪТ след като изслуша становището на страните намира следнотоСъс споразумение №99 от 10.10.2018г., одобрено от съда по НОХД№294/18г.
по описа на РС- Исперих, подсъдимият е бил признат за виновен за осъществено
деяние по чл. 343 в, ал.3 вр. ал.1 от НК извършено на 25.09.2018г. За това деяние
на подсъдимото лице е било наложено наказание при условията на чл.55, ал.1, т.2,
б.“ б“ от НК „ПРОБАЦИЯ“, включваща следните пробационни мерки- по чл. 42 а, ал.2, т. 1 във вр. с ал.3, т. 1 във вр. с чл. 42 б, ал.1 от НК
задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6/шест/ месеца с
периодичност два пъти седмично;
- по чл. 42 а, ал.2, т.2 във вр.с ал. 3, т. 1 във вр.с чл. 42 б, ал.2 от НК
задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/
месеца;
- по чл. 42 б, ал. 5 от НК безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на
160 часа за срок от 1 /една/година.
Деянието, предмет на разглеждане в настоящото наказателно производство, е
осъществен от подсъдимото лице също на 25.09.2018г.
Това налага извод, че е налице реална съвкупност между деянията предмет
на разглеждане по НОХД №294/18г. по описа на РС- Исперих и деянията,
предмет на разглеждане по НОХД №369/18г. по описа на РС- Исперих, като
съгласно разпоредбата на чл. 25, ал.1 във вр.с чл. 23, ал.1 от НК за такива деяния,
осъществени в реална съвкупност, се налага едно общо наказание в размер на найтежкото, а като такова се явява наказанието, наложено с днес одобреното
споразумение по НОХД№369/18г. по описа на РС- Исперих.
По изложените съображения и на основание чл. 306, ал.1, т.1 от НПК съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Б. Х. Н., ЕГН ********** ОБЩО наказание по
НОХД №294/18г. по описа на РС-Исперих и НОХД№369/18г. по описа на РСИсперих в размер на по-тежкото, а именно „ПРОБАЦИЯ“ включваща следните
пробационни мерки- по чл. 42 а, ал.2, т. 1 във вр. с ал.3, т. 1 във вр. с чл. 42 б, ал.1 от НК
задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8/осем/ месеца с
периодичност два пъти седмично;
- по чл. 42 а, ал.2, т.2 във вр.с ал. 3, т. 1 във вр.с чл. 42 б, ал.2 от НК
задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от
8/осем/ месеца;
- по чл. 42 б, ал. 5 от НК безвъзмезден труд в полза на обществото в размер
на 160/сто и шестдесет/ часа за срок от 1 /една/ година.
ЗАЧИТА на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяната до момента част от
наказание „ПРОБАЦИЯ“, наложено със споразумение №99 от 10.10.2018г. по
НОХД№ 294/18г. по описа на РС- Исперих.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от
днес пред въззивна инстанция ОС-Разград.
С оглед изложеното и постигнатото споразумение съдът на основание чл.
382, ал.9 във вр. с чл. 24, ал.3 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД№369/18г. по описа на РС-Исперих.
Определението е окончателно.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 12.20 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

