ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 21.03.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯНА ЦОНЕВА
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: З.М.
И.Г.
Секретар: НАТАЛИЯ ТОДОРОВА
Прокурор: ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 42 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 09,30 часа се явиха:
………………………
Съдът прецени, че така подписаното споразумение не противоречи на закона
и морала, с оглед на което и на основание чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА
постигнатото
между
Районна
прокуратура-Исперих,
представлявана от зам.районен прокурор Валентин Цанев, от една страна и от друга
страна - подсъдимия Б.Ш.Б. заедно с неговия защитник адв.В.К., споразумение,
както следва:
Страните приемат за безспорно установено и доказано от фактическа страна, и
подсъдимият Б.Ш.Б. се признава за виновен в това, че:
- на 15.04.2018г., в с.Лъвино, обл.Разград, ул.*** №13 се заканил другиго, на
Н.М.Б.,*** с убийство и това заканване би могло да възбуди основателен
страх за осъществяването му - престъпление по чл.144, ал.3 във вр. с ал.1
от НК.
- на 15.04.2018г., в с.Лъвино, обл.Разград, ул.“ ***“ №13 е причинил средна
телесна повреда на Н.М.Б.,***, изразяваща се в счупване на хоризонталния
клон на долната челюст в дясно, избиване на шести долен зъб в дясно,
довели до трайно затруднение на дъвченето като деянието е извършено с
особена жестокост – престъпление по чл.131, ал.1, т.9 във вр. с чл.129, ал.1
във вр. с ал.2 от НК.
- на 15.04.2018г., в с.Лъвино, обл.Разград, ул.“ ***“ №13 е причинил лека
телесна повреда на Ш.С.Ш.,***, изразяваща се в порезна рана в лява челна
област и сътресение на мозъка, довели до временно разстройство на
здравето , неопасно за живота на пострадалия, като деянието е извършено
по хулигански подбуди - престъпление по чл.131, ал.1, т.12, предл. първо
във вр. с чл.130, ал.1 от НК.
Престъпленията са извършени виновно при форма на вината – пряк умисъл.

Страните приемат като вид и размер на наказанието по отношение на
подсъдимия Б.Ш.Б. да бъдат наложени следните наказания:
-

За деянието по чл.144, ал.3 във вр. с ал.1 от НК – ЛИШАВАНЕ ОТ
СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изтърпяването на което на осн.
чл.66 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

-

За деянието по чл.131, ал.1, т.9 във вр. с чл.129, ал.1 във вр.с ал.2 от НК, при
условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от
ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на осн. чл.66
от НК да бъде отложено за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ
МЕСЕЦА.

-

За деянието по чл.131, ал.1, т.12, предл.първо във вр. с чл.130, ал.1 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изтърпяването на
което на осн. чл.66 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от ТРИ
ГОДИНИ.

На основание чл.23 от НК налага ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най –
тежкото от определените горе наказания, а именно - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за
срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което, на основание
чл.66 от НК, да бъде отложено за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ
МЕСЕЦА.
На основание чл.381, ал.5, т.4 от НПК възпитателната работа с подсъдимия по
време на изпитателния срок се възлага на РУ на МВР гр.Исперих.
Разноските, направени на ДП за експертизи, общо в размер на 246.33 (двеста
четиридесет и шест лева и 33 ст) лева, да бъдат заплатени от подсъдимия.
Веществени доказателства – 1 бр. мъжка тениска с къс ръкав- тъмно зелена на
цвят, 1 бр. анцунгово горнище- тъмнозелено на цвят, мъжко, 1 бр.анцунгово
долнище - тъмнозелено на цвят, мъжко, по аргумент на чл.112 ал.1 от НПК, да се
върнат на притежателя им Б.Ш.Б..
Веществени доказателства - 1 бр.дамско анцунгово долнище черно на цвят, 1
бр. анцугово горнище черно на цвят, 1 бр. дамско елече с черен и червен цвят по
аргумент на чл.112, ал.1 от НПК, да се върнат на притежателя им Н.М.Б..
Одобреното от съда споразумение има силата на влязла в сила присъда и не
подлежи на обжалване и протестиране пред по - горен съд.
ДА СЕ СЪОБЩИ, на основание чл.382, ал.10 от НПК, за горното определение
на съда, на пострадалите лица Н.М.Б. и непълнолетния Ш.С.Ш., заедно с неговите
родители, с указание, че могат да предявят граждански иск за неимуществените
вреди, претърпени от престъплението пред граждански съд.
ПРОКУРОРЪТ – Госпожо Председател, предвид изхода на делото считам, че
взетата МН „ Подписка“ , следва да бъде отменена.
АДВ.К. - Моля, да се отмени взетата мярка за неотклонение.
Съдът, като взе предвид, че с одобреното от съда споразумение се решава
окончателно въпроса относно наказателната отговорност на подсъдимия по
повдигнатото му обвинение, приема че е отпаднала необходимостта от взетата МН
„Подписка“ по отношение на целите, които обезпечава, с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ МН „Подписка“, взета по отношение на подсъдимия Б.Ш.Б.,
ЕГН:********** по Постановление от 10.12.2018г. на разследващия орган.
Определението в тази част подлежи на обжалване и протестиране пред ОСРазград в 7 – дневен срок от днес.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 42/2019 г. по описа на РС Исперих.
Определението е окончателно.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 10.10ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ 1.
2.
СЕКРЕТАР:

