ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 15.02.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЮЛИЯНА ЦОНЕВА
Секретар: АННА ВАСИЛЕВА
Прокурор:ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД№51 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 14.00 часа се явиха:
………………………..
Съдът приема, че така постигнатото между страните споразумение не
противоречи на закона и морала, с оглед на което и на основание чл.382, ал.7 НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигнатото между обвиняемия К.Р.Р., ЕГН ********** и
неговия защитник адв.С.Д. *** от една страна, и от друга страна РП-Исперих,
представлявана от
зам.районен прокурор Валентин Цанев споразумение за
решаване на делото в следния смисъл:
Настоящото споразумение се отнася по БП №275 ЗМ-48/2019г. по описа на
РУ-Исперих, вх.№116/2019г. на ИРП.
Страните приемат за безспорно установено и доказано от фактическа страна и
правна страна, че обвиняемият К.Р.Р. *** е управлявал моторно превозно средство
–лек автомобил „Опел“, модел „ Корса“ с рег.№***, след употреба на наркотични
вещества- канабис, установено по надлежния ред с техническо средство „DrugTest
5000“, с фабричен номер ARLK 0211 –престъпление по чл.343“б“, ал.3 от НК.
Престъплението е извършено от обвиняемият виновно, при форма на вината –
пряк умисъл.
Страните приемат като вид и размер на наказанието по отношение на
обвиняемият К.Р.Р., при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК да бъде наложено
наказание :
-„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3/три/месеца, изтърпяването на
което на основание чл.66 от НК да бъде отложено за срок от 3/три/години;
-„ГЛОБА“ в размер на 500/петстотин/лева;
-На основание чл.343“г“ от НК- „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА
МПС“ за срок от 6/шест/месеца.
На основание чл.381, ал.5, т.4 от НПК, възпитателната работа с обвиняемия
по време на изпитателния срок се възлага на РУ на МВР гр.Исперих.
Материални щети от престъпленията няма.
Одобреното от съда споразумение има значение на влязла в сила присъда и
не подлежи на обжалване и протестиране пред по-горен съд.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №51/2019г. по описа
на РС-Исперих.
Определението е окончателно.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 14.15 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

