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№65 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 11.30 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 С.С.Е., ЕГН **********,
неговия защитник адв. Н.Е. *** от една страна, и от друга страна РП-Исперих,
представлявана от
зам.районен прокурор Валентин Цанев споразумение за
решаване на делото в следния смисъл:
Разследването по БП №275 ЗМ-65/2019г. на РУМВР Исперих, вх.№149/2019г.
на РП-Исперих е приключило.
Обвиняемият С.С.Е. с ЕГН **********,*** е обвинен в извършване на
престъпление по чл.343 „б“, 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 С.С.Е. с ЕГН ********** 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, че:
-Обвиняемият С.С.Е. с ЕГН **********,*** се признава за виновен –за това,
че на 15.02.2019г. около 04.45 часа в град Исперих, обл.Разград, на кръстовището на
ул.“Ал.Стамболийски“ и ул.“Ахинора“ е управлявал моторно превозно средстволек автомобил „Пежо 406“, с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над
1,2 на хиляда-2,06 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство
„Алкотест Дрегер 7510“ с фабричен № 0059-престъпление по чл.343“б“, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно, при форма на вина-пряк умисъл.
Обвиняемият се признава за виновен по така повдигнатото му обвинение.

За извършеното деяние, страните се съгласяват на обвиняемия С.С.Е. с ЕГН
********** да му бъде наложено наказание на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК за
извършеното деяние по чл.343“б“, ал.1 от НК, по вид и размер, както следва:
-3/три/ месеца „Лишаване от свобода“.
На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание
от 3/три/месеца „Лишаване от свобода“ се отлага за изпитателен срок от
3/три/години.
На основание чл.55, ал.3 от НК, предвиденото наказание „Глоба“ не се налага.
На основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК С.С.Е. се лишава от
право да управлява моторно превозно средство за срок от 8/осем/месеца, считано от
датата на отнемане на СУМПС, с акт за установяване на административно
нарушение/15.02.2019г./
Веществени доказателства-няма.
Разноски направени по БП-няма.
Одобреното от съда споразумението има значение на влязла в сила присъда и
не подлежи на обжалване и протестиране пред по-горен съд.
ПРОКУРОР-Уважаема г-жо Съдия, предвид изхода на делото и наложеното
наказание смятам, че МН „Подписка“, взета спрямо обвиняемия С.С.Е. е изпълнила
своето предназначение и следва да бъде отменена.
АДВ. Е.- Да бъде отменена МН.
СЪДЪТ като съобрази, че с одобреното споразумение окончателно се решава
въпроса относно наказателната отговорност на обвиняемия по повдигнатото му
обвинение, прецени че е отпаднала необходимостта от взетата МН „Подписка“ по
отношение на целите, които е обезпечавала.
Ето защо
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ МН „ПОДПИСКА“, взета по отношение на обвиняемия С.С. Е. с
ЕГН ********** по постановление от 19.02.2019г. на разследващ орган.
Определението в тази част подлежи на обжалване и протестиране пред ОСРазград в 7-дневен срок от днес.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №65/2019г. по описа
на РС-Исперих.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 11.55 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

