ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 20.03.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА
Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА
Прокурор: ИВАН ИВАНОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 104 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 16 часа се явиха:
……………………..
Съдът, след като съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи
на закона и морала, на осн. чл.382, ал.7 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигнатото между обвиняемия В.Ш.М. и неговия защитник
адв.П.М. *** от една страна, и от друга страна РП – Исперих, представлявана от
районен прокурор Иван Иванов споразумение за решаване на делото в следния
смисъл:
Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна и
обвиняемият В.Ш.М. се признава за виновен в това, че:
На 07.03.2019г. в с.Богданци, обл.Разград, на кръстовището на улиците „Елин
Пелин“ и „Беласица“ в едногодишен срок от наказването му по административен ред
за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство с НП № 180275-000002/25.01.2018г. на Началник група към ОДМВР-Разград, РУ-Исперих,
влязло в сила на 29.11.2018г., извършил такова деяние, а именно управлявал моторно
превозно средство – лек автомобил „Форд Транзит“ с номер на рама №
WF0KXXGBVKGS09633, който е без регистрационни табели, както и без съответно
свидетелство за управление – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК
На 07.03.2019г. в с.Богданци, обл.Разград, на кръстовището на улиците „Елин
Пелин“ и „Беласица“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Форд
Транзит“ с номер на рама № WF0KXXGBVKGS09633, което не е регистрирано по
надлежния ред, с което е нарушил следните разпоредби: чл.140, ал.1 от ЗДвП: „По
пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни
средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер,
поставени на определените за това места. По пътищата, включени в обхвата на
платената пътна мрежа, се допускат само пътни превозни средства, за които са
изпълнени задълженията по установяване на размера и заплащане на пътните такси
по чл.10, ал.1 от Закона за пътищата“; чл. 143, ал.11 от ЗДвП – „Служебно
прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство се
извършва с отбелязване в автоматизираната информационна система в случаите,
предвидени в глава шеста. В този случай табелите с регистрационен номер и част 2 на
свидетелството за регистрация на пътното превозно средство се отнемат със

съставянето на акта за установяване на административното нарушение“ и чл.2 от
Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. на МВР - за регистриране, отчет, пускане в движение
и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях и
реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства –
„Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по
пътищата, отворени за обществено ползване, се предоставят за регистриране от
звената „Пътна полиция“ при СДВР или областните дирекции на МВР /ОДМВР/ по
постоянния адрес на собственика – за физическите лица, или по адреса на
регистрация – стопанските субекти“ – престъпление по чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 от
НК.
Деянията са извършени виновно при пряк умисъл.
От деянията не са настъпили имуществени вреди.
Страните приемат като вид и размер на наказанията по отношение на
обвиняемия В.Ш.М. да бъдат наложени такива както следва:
За извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК при условията на чл.55,
ал.1, т.1 от НК – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, което да
изтърпи ЕФЕКТИВНО при първоначален ОБЩ режим и наказание ГЛОБА в размер
на 500.00 /петстотин/ лева
За извършеното престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК при
условията на чл.54, ал.1 НК - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ
МЕСЕЦА, което да изтърпи ЕФЕКТИВНО при първоначален ОБЩ режим и
наказание ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин/ лева
На основание чл.23, ал.1 от НК за извършените две престъпления се налага
едно ОБЩО наказание в размер на най-тежкото, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ
СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи ЕФЕКТИВНО при
първоначален ОБЩ режим.
На осн. чл.23, ал.3 НК към наложеното най-тежко наказание СЕ
ПРИСЪЕДИНЯВА и наказанието Глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лева
ПРОКУРОРЪТ: Моля на осн. чл.306 от НПК във вр. с чл.68 НК да приведете в
изпълнение наказанието от 4 месеца лишаване от свобода по определение за
одобряване на споразумение №24/27.02.2019г. по НОХД
№ 64/2019г. на РС –
Исперих, което наказание да изтърпи ефективно при първоначален общ режим, тъй
като престъпленията по настоящото Бързо производство са извършени в
изпитателния срок по това дело.
АДВ.М.: Уважаема г-жо съдия, действително обвиняемият е извършил
деянията, за които е обвинен и му е повдигнато обвинение в изпитателния срок и
следва наложеното с протоколно определение от 27.02.2019г. наказание лишаване от
свобода за срок от четири месеца да бъде ефективно изтърпяно при първоначален
общ режим, така както сме се договорили в споразумението, за което обвиняемият е
запознат и е съгласен и като молим само прокурора за срок от десетина дена за
привеждане на присъдата, поради факта, че едно от децата на обвиняемия тази вечер
влиза в болница с майката, и поради факта, че няма кой да се грижи за другото дете.
Молим от чисто човешка гледна точка да бъде преведена присъдата след 10-дневен
срок.
Съдът, след като изслуша становищата на страните, намира следното: Със
споразумение №24/27.02.2019 година, постигнато по НОХД № 64/2019г. на РС –
Исперих, влязло в сила на 27.02.2019г., обвиняемият В.Ш.М. се е признал за виновен
за осъществени две престъпни деяния - такова по чл.343в, ал.2 от НК и чл.345, ал.2
във вр.с ал.1 НК, като двете деяния са осъществени на дата 13.02.2019г. За тези две

престъпления при условията на чл.23, ал.1 от НК му е наложено наказание лишаване
от свобода за срок от четири месеца, изпълнението на което е било отложено за
изпитателен срок на осн. чл.66, ал.1 НК в размер на три години. Към това наказание,
на осн. чл.23, ал.3 НК е било присъединено и наказание глоба в размер на 250.00 лева.
Деянията, предмет на разглеждане по настоящото НОХД
№
104/2019г. по описа на РС - Исперих са осъществени от обвиняемия М. на
07.03.2019г., т.е. в течение на изпитателния срок, постановен по наказанието,
наложено по НОХД № 64/2019г. по описа на РС - Исперих. Това обстоятелство
предпоставя активиране на предпоставките по чл.68, ал.1 НК и налага извод, че
отложеното по НОХД № 64/2019г. по описа на РС - Исперих наказание в размер на 4
месеца лишаване от свобода следва да бъде приведено в изпълнение.
На осн. чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗПС следва на приведеното в изпълнение
наказание да бъде определен първоначален режим на изтърпяване общ.
Воден от изложеното и на осн. чл.306, ал.1, т.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното спрямо обвиняемия В.Ш.М. със
споразумение № 24/27.02.2019г., постигнато по НОХД № 64/2019г. по описа на РС Исперих наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗПС първоначален режим на
изтърпяване на приведеното в изпълнение наказание ОБЩ.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес
пред въззивна инстанция ОС - Разград.
С оглед изхода на делото и постигнатото между страните споразумение, съдът
на осн. чл.382, ал.9 във вр. с чл.24, ал.3 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 104/2019г. по описа на РС Исперих.
Определението е окончателно.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 16.30ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

