ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 06.03.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА
СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: М.Г.
И.Г.
Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА
Прокурор: ИВАН ИВАНОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 45 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 11.45 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 И.Е.В. и неговия защитник адв.
А.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 по настоящото споразумение приемат за безспорно установено от
фактическа страна и подсъдимият И.Е.В. се признава ЗА ВИНОВЕН за това, че на
21.09.2018 г. в с.Голям Извор, обл.Разград е причинил средна телесна повреда на
К.Р.Д., изразяваща се в трайно затрудняване движението на десния горен крайник,
поради луксация /изкълчване/ на дясната акромиоклавикуларна става /лопатъчно
ключична става/ и разстройство на здравето, временно опасно за живота му поради
загуба на съзнание /комоцио церебри/ – престъпление по чл.129, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при пряк умисъл.
СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ КАТО ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО по
отношение на подсъдимия И.Е.В. да бъде наложено такова при условията на чл.54,
ал.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което
на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от ТРИ
ГОДИНИ.
На осн. чл.67 от НК възпитателните мерки по време на изпитателния срок да
бъдат възложени на Началника на РУМВР- Исперих.
Направените на ДП разноски в размер на 93,84 лева се възлагат на подсъдимия,
които следва да заплати по с/ка на ОДМВР – Разград.
Веществени доказателства няма.
ПРОКУРОРЪТ: Мярката за неотклонение да се отмени.
АДВ. М.: Да се отмени мярката за неотклонение. Изпълнила е
предназначението си, подсъдимият се е явил в заседание, делото е приключило.

Съдът, след като изслуша становищата на страните с оглед одобреното в
днешно с.з. споразумение за решаване на делото и наложеното на подсъдимия
наказание, намира че взетата спрямо същия мярка за неотклонение „Подписка“ е
изпълнила своето предназначение, поради което следва да бъде отменена.
Воден от горното и на осн. чл.309, ал.4 във вр. с ал.1 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия И.Е.В. с постановление от
23.01.2018г. на разследващ полицай при РУ-Исперих по ДП № 275 ЗМ 381/2018г. по
описа на РУ-Исперих мярка за неотклонение ПОДПИСКА.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-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 № 45/2019г. по описа на
Исперих.
Определението е окончателно.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 12.00ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
2.
СЕКРЕТАР:

РС-

