ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 28.03.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯНА ЦОНЕВА
Секретар: НАТАЛИЯ ТОДОРОВА
Прокурор: ПЕНЧО МИНКОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 112 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 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото между обвиняемия Г.Н.С. и неговия защитник
адв.Р. К. *** от една страна, и от друга страна РП – Исперих, представлявана от
прокурор Пенчо Минков споразумение за решаване на делото в следния смисъл:
Страните по настоящото споразумение приемат за безспорно установено и
доказано от фактическа страна и обвиняемият Г.Н.С. се признава за виновен в това,
че на 17.03.2019 година, около 22,00 часа в гр.Исперих, обл.Разградска
противозаконно попречил на орган на властта – полицейските служители на РУ на
МВР гр.Исперих, Айсун Юдаим Хюсеин, полицай ППД в РУ на МВР гр.Исперих и
Х. О. М. – полицай ППД в РУ на МВР гр.Исперих, да изпълнят задълженията си по
извършване на проверка на документи за самоличност на лицето и на управлявания
от него автомобил „Фолксваген Голф“, рег.№ ***, като не спрял на подаден сигнал
със стоп палка, не спрял при отправените към него полицейски разпореждания
„Стой,полиция!“, слязъл от автомобила, избягал и се укрил, като от субективна и
обективна страна е осъществил признаците на престъпление по чл.270, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно, при форма на вината – пряк умисъл.
За извършеното деяние страните се съгласяват на обвиняемия Г.С., да му бъде
наложено наказание на основание чл.270, ал.1 от НК, при условията на чл.54, ал.1 от
НК – „Глоба “ в размер на 1000 /хиляда/ лева.
Направени разноски по делото – няма.
Веществени доказателства- няма.
Страните заявяват, че подписват споразумението при постигнато пълно и
безусловно съгласие по неговите клаузи.
Одобреното от съда споразумение има значението на влязла в сила присъда и
не подлежи на обжалване и протестиране пред по - горен съд.
ПРОКУРОРЪТ – Моля, да бъде отменена МН“Подписка“.
АДВ.К. – Моля, да бъде отменена мярката за неотклонение.
Съдът, като съобрази, че с одобреното споразумение окончателно се решава
въпроса относно наказателната отговорност на обвиняемия по повдигнатото срещу

него обвинение, прие че е отпаднала необходимостта от взетата МН „Подписка“ по
отношение на целите, които обезпечава, с оглед на което
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ МН „Подписка“, взета по отношение на обвиняемия Г.Н.С., ЕГН:
**********, по постановление от 19.03.2019 година на разследващия орган.
Определението в тази част подлежи на обжалване и протестиране пред ОСРазград в 7 - дневен срок от днес.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 112/2019 г. по описа на РС Исперих.
Определението е окончателно.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 11.50ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

