ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 27.02.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЮЛИЯНА ЦОНЕВА

Секретар: АННА ВАСИЛЕВА
Прокурор:ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД№61 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 09.30 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 Е.М.Н., ЕГН **********,
неговия защитник адв.Е.К. от АК – Силистра от една страна, и от друга страна РПИсперих, представлявана от зам.районен прокурор Валентин Цанев споразумение за
решаване на делото в следния смисъл:
Разследването по БП №275-ЗМ 61/2019 г. по описа на РУ-гр.Исперих,
прокурорска преписка вх.№137/2019г. при РП-Исперих е приключило.
Обвиняемия Е.М.Н., ЕГН ********** е обвинен в извършване на
престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
На страните са известни и същите се съгласяват с правните последици от
споразумението , а именно, че след одобрението му от първоинстанционния съд,
определението на съда по чл.382 от НПК е окончателно, има последиците на влязла
в сила присъда за Е.М.Н. и не подлежи на въззивно и касационно обжалване.
С
настоящото споразумение страните се съгласяват наказателното
производство по делото да бъде прекратено и да не се провежда съдебно
производство по общия ред.
Със споразумението страните постигат съгласие, както следва:
Обвиняемият Е.М.Н., роден на ***г***, ЕГН **********,*** и настоящ адрес
***, неосъждан, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това ,че на 11.02.2019г. в
гр.Исперих, обл.Разград е управлявал моторно превозно средство-лек автомобил
„Ленд ровер Рейндж ровер спорт“ с рег.№РР 9191 ВК с концентрация на алкохол в
кръвта си над 1.2 на хиляда-1.75 на хиляда, установено по надлежния ред с
техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7510 с фабричен номер ARDN 0059престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Деянието е извършено виновно, при форма на вина-пряк умисъл.
Обвиняемият Е.М.Н. се признава за виновен по така повдигнатото му
обвинение.
За извършеното деяние, страните се съгласяват на обвиняемия Е.М.Н., роден
на ***г***, ЕГН **********,*** и настоящ адрес ***, неосъждан, да му бъде
наложено наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, по вид и размер, както
следва:
-„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 4/четири/месеца, което на
основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 3/три/години;
-„ГЛОБА“ в размер на 250/двеста и петдесет /лева;
-на основание чл.343г от НК-„ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА
МПС“ за срок от 6/шест/месеца, като се зачита времето, през което СУМПС е било
отнето по административен ред-13.02.2019г.
Материални щети от престъпленията няма.
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.
Страните заявяват, че подписват споразумението при постигнато пълно и
безусловно съгласие по неговите клаузи.
Направени разноски-няма.
Веществените доказателства-тест „Дрегер Алкотест 7510“ се отнема в полза
на държавата.
Одобреното от съда споразумение има значението на влязла в сила присъда
и не подлежи на обжалване и протестиране пред по-горен съд.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №61/2019г. по описа
на РС-Исперих.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 09.50 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

