ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 08.02.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА
Секретар: НАТАЛИЯ ТОДОРОВА
Прокурор: ИВАН ИВАНОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 37 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 11.00 часа се явиха:
……………………………………..
Съдът приема, че така постигнатото споразумение не противоречи на Закона и
морала, поради което и на основание чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото между подсъдимия П.Н.А. и неговия служебен
защитник адв.Р. П. от АК-Разград от една страна и Иван Иванов – районен прокурор
от друга страна споразумение, с което същите приемат за безспорно установено от
фактическа страна и подсъдимия П.Н.А. се признава за виновен за това, че:
- на 20.01.2019г. в гр.Исперих, обл.Разград, кв.“Запад“ №51 е осъществил
неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на
„Енерго-Про Група“ АД ЕРП Север гр.Варна, като използвал меден проводник
със сечение 2,5 кв.мм., с което е създал условия за непълно отчитане на
потребената електрическа енергия – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при пряк умисъл.
От деянието не са настъпили имуществени вреди.
СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ КАТО ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО по
отношение на подсъдимия П.Н.А., да бъде наложено такова при условията на чл. 54
ал. 1 от НК, а именно:
- наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА,
изпълнението на което да бъде отложено на осн. чл. 66 ал. 1 от НК за
изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ;
- ГЛОБА в размер на 400 / четиристотин / лв.
- Възпитателната работа с подсъдимия по време на изпитателния срок се възлага
на РУ МВР гр.Исперих.
Вещественото доказателство -1 бр. меден проводник със сечение 2,5 кв.мм се
отнема в полза на държавата и тъй като няма стойност, да бъде унищожено.
Разноски – няма.
Страните заявяват, че подписват споразумението при постигнато пълно и
безусловно съгласие по неговите клаузи.

С оглед изхода на делото и постигнатото между страните споразумение, съдът
на осн. чл.382, ал.9 във вр. с чл. 24, ал.3 НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 37/2019г.по описа на РС –
Исперих.
Определението е окончателно.
На адв.Р. П. от АК-Разград да се изготвят необходимите документи, които да
му послужат пред НБПП.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 11.55ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР

