ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 27.03.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА
Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА
Прокурор: ИВАН И.
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 110 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 10 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 подсъдимия Б.А.С. и неговия защитник адв.Р.
К. от АК – Разград от една страна, и от друга страна РП – Исперих, представлявана от
районен прокурор Иван И. споразумение за решаване на делото в следния смисъл:
Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна и
подсъдимият Б.А.С. се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.03.2019 година около
23.25 часа в гр.Исперих, обл.Разград противозаконно попречил на органи на властта –
полицейските служители на РУМВР – Исперих Д.С.Д. – мл.автоконтрольор и Н.И.Б.
– мл.автоконтрольор да изпълнят задълженията си по извършване на проверка на
документи за самоличност на лицето, като не спрял на подаден звуков сигнал от
служебен автомобил „Киа Сийд“ с рег. № СВ 6308 КК, тръгнал да бяга, рязко завил в
пресечката и продължил да бяга по ул. „Валентина Терешкова“ – престъпление по
чл.270, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при пряк умисъл.
От деянието не са настъпили имуществени вреди.
Страните приемат като вид и размер на наказанието по отношение на
подсъдимия Б.А.С. да му бъде наложено такова при условията на чл.54, ал.1 от НК –
ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева
С оглед постигнатото споразумение, съдът на осн. чл. 382, ал.9 във вр. с чл.24
ал.3 НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 110/2019 година по описа на РС Исперих.
Определението е окончателно.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 15.50ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

