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№62 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 10.30 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 Й.Г.М., ЕГН **********,
неговия защитник адв. П.М. *** 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 обхваща наказателното производство ДП №275
ЗМ-164/2018г. по описа на РУ гр.Исперих, вх.№848/2018г. на РП Исперих.
Страните по настоящото споразумение приемат за безспорно установено и
доказано от фактическа страна , че обвиняемият Й.Г.М., ЕГН ********** се
признава за виновен в това, че :
На 20.08.2018г. в гр.Исперих, обл.Разград, чрез разрушаване на прегради,
здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство-нож с
обща дължина 27 см. и ножица за рязане на ламарина с дължина 22.5 см. е направил
опит да отнеме чужди движими вещи-сумата от 2 957.61 /две хиляди деветстотин
петдесет и седем лева и 61 ст./ лева, собственост на „Табак Маркет“ АД гр.София с
МОЛ Н. П., 28-годишна, от владението на Ц. С. Й., 44-годишна от гр.Исперих, без
тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата
представлява опасен рецидив-престъпление по чл.196, ал.1, т.2 във вр. с чл.195,
ал.1, т.3,т.4, предл. второ вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.29, ал.1,б.“Б“ вр. с чл.18, ал.1 от
НК.
На 20.08.2018г. в гр.Исперих, обл.Разград, е унищожил противозаконно чужди
движими вещи-5/пет/метра ел.проводник на стойност 8.32/осем лева и тридесет и
две ст./ и 1 бр. лампион с осветително тяло на стойност 28.00/двадесет и осем/ лева,
на обща стойност 36,32/тридесет и шест лв. и 32 ст./лева, собственост на М. Ц. М. от
гр.Исперих, както и един брой глобус с осветително тяло, на стойност
21.00/двадесет и един/лева, собственост на Община Исперих с МОЛ С. А. М.,

всичко на обща стойност 57 лева и 32 стотинки/петдесет и седем лева и тридесет и
две ст./-престъпление по чл.216, ал.1 от НК и че,
На 20.08.2018г. в гр.Исперих, обл.Разград, противозаконно попречил на
органи на властта-полицейските служители на ГДНП София Р. Г. С.-инспектор и
К.Д. Д.-инспектор, както и на полицейските служители на РУ гр.Исперих Д. Д. Д.мл.ПИ, М. Г. Н.-мл.АК и С. С. С.-инспектор, да изпълнят задълженията си по
извършване на проверка на документи за самоличност на лицето, като бягайки
напуснал местопроизшествието, не спрял при отправените към него полицейски
разпореждания „Стой, полиция“, избягал и се укрил-престъпление по чл.270, ал.1 от
НК.
Деянията са извършени виновно, при форма на вината-пряк умисъл.
Настъпилите от деянието имуществени вреди са възстановени на
пострадалите лица М. Ц. М. от гр.Исперих и Община Исперих с МОЛ С. А. М.
СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ КАТО ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО по
отношение на обвиняемия да бъде наложено наказание по вид и размер, както
следва:
-за извършеното престъпление по чл.196, ал.1,т.2 във вр. с чл.195, ал.1,т.3, т.4,
предл. второ вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.29, ал.1, б.“Б“ вр. с чл.18, ал.1 от НК на
обв.Й.Г.М., ЕГН ********** да бъде наложено наказание при условията на чл.55,
ал.1, т.1 от НК-„Лишаване от свобода“ за срок от 1/една/година и 1/един/месец,
което да бъде изтърпяно при първоначален „Строг“ режим;
-за извършеното престъпление по чл.216, ал.1 от НК при условията на чл.54,
ал.1 от НК, а именно: „Лишаване от свобода“ за срок от 3/три/месеца, което да бъде
изтърпяно при първоначален „Строг“ режим;
-за извършеното престъпление по чл.270, ал.1 от НК при условията на чл.54,
ал.1 от НК, а именно: „Лишаване от свобода“ за срок от 3/три/месеца, което да бъде
изтърпяно при първоначален „Строг“ режим.
За трите престъпления на основание чл.23, ал.1 от НК да се наложи едно
общо наказание, което да бъде най-тежкото измежду тях, а именно-„Лишаване от
свобода“ за срок от 1/една/година и 1/един/месец, което да бъде изтърпяно при
първоначален „Строг“ режим.
На основание чл.59, ал.1, т.1, предл.първо от НК се зачита времето през което
обв.Й.М. е бил задържан –от 20.08.2018г.
Материалните щети от престъпленията възстановени.
Иззетите по ДП №275 ЗМ-164/2018г. по описа на РУ гр.Исперих,
вх.№848/2018г. на РП Исперих веществени доказателства съответно:ВД №1френски ключ, ВД №2-клещи, ВД №4-нож, ВД №5-клещи тип „Гарга“, ВД №6ножица за ламарина, ВД №7 щанга тип „кози крак“ и ВД №10-1 бр. черен сак, които
принадлежат на виновният и са били предназначени и са послужили за
извършването на умишлените престъпления описани по-горе на основание чл.53,
буква“А“ от НК се отнемат в полза на държавата.
Иззетите веществени доказателства-ВД №3 кутия с цигари „Давидов“, ВД
№8-мъжка блуза и ВД №9 чифт мъжки чорапи да бъдат върнати на обв.Й.Г.М..
Разноските по ДП №275 ЗМ-164/2018г. по описа на РУ гр.Исперих,
вх.№848/2018г. на РП Исперих в размер на 70.38/седемдесет лева и тридесет и осем
ст./лева-за съдебно-икономическа експертиза и 158.75/сто петдесет и осем лева и
седемдесет и пет ст./лева за трасологическа експертиза, всичко на стойност

229/двеста двадесет и девет/лева и 13/тринадесет/стотинки се възлагат на
обвиняемият Й.Г.М. платими по сметка на ОДМВР Разград.
Одобреното от съда споразумение има значението на влязла в сила присъда
и не подлежи на обжалване и протестиране пред по-горен съд.
ПРОКУРОР-Уважаема г-жо Съдия, смятам, че са налице основанията на
чл.309, ал.1 от НК така взетата МН по отношение на Й.М. „Задържане под стража“
да бъде оставена в сила, предвид вида и размера на наказанието.
АДВ.М.-Уважаема г-жо Съдия, действително предвид на договореното
споразумение, касаещо размера на наложеното наказание, което е „Лишаване от
свобода“, считам, че МН, която е взета „Задържане под стража“ следва да бъде
потвърдена. Нямаме искания за промяна на същата.
СЪДЪТ приема, че следва да бъде оставена в сила МН „Задържане под
стража“ на обвиняемия, въпреки че с постигнатото и одобрено от съда
споразумение окончателно е решен въпроса по отношение наказателната
отговорност на обвиняемия, но тъй като става въпрос за ефективно осъждане МН
следва да се обезпечи привеждане в изпълнение на наложеното на обвиняемият
наказание.
Ето защо съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА МН „Задържане под стража“, взета по отношение на
обвиняемия Й. Г. М., с влязло в сила на 28.08.2018г. определение на РС-Исперих
по ЧНД №242/2018г.
Определението в тази част подлежи на обжалване и протестиране пред ОСРазград в 7-дневен срок от днес.
……………………….
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №62/2019г. по описа на
РС-Исперих.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 10.50 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

