ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих

ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 14.03.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА

Секретар: АННА ВАСИЛЕВА
Прокурор:ПЕНЧО МИНКОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД№80 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 11.00 часа се явиха:
…………………………………..
ОДОБРЯВА постигнатото между подсъдимият Л.В.С., ЕГН **********,
неговия защитник адв.С. Д. от АК-гр.Разград и Пенчо Минков прокурор при РП–
гр.Исперих споразумение за решаване на делото със следното съдържание:
Страните по настоящото споразумение приемат за безспорно установено от
фактическа страна и подсъдимият Л.В.С. се признава за виновен за това,че на
25.02.2019г. в с.Старо Селище, обл.Разградска, ул.“****“ №29, чрез автоматичен
предпазител, чрез другиго- неизвестно лице, е осъществил неправомерно
присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про Група-ЕРПСевер“ АД гр.Варна, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената
електрическа енергия –престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при пряк умисъл.
СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ КАТО ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО по
отношение на подсъдимият Л.В.С. да бъде наложено такова при условията на
чл.54,ал.1 от НК „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3/три/месеца, което на
основание чл.66,ал.1 от НК да бъде отложено за изпълнение за изпитателен срок от
3/три/години.
На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват да не бъде налагано полекото наказание „Глоба“.
Възпитателните мерки по отношение на подсъдимия Л.В.С. по време на
изпитателния срок се възлагат на РУ МВР гр.Исперих.
Вещественото доказателство-1 бр. автоматичен предпазител да се отнеме в
полза на държавата и да бъде унищожено.
Разноски по делото-няма.
Определението има значение на влязла в сила присъда и не подлежи на
обжалване.
ПРОКУРОР-Да се отмени МН „Подписка“.
АДВ.Д.- Да се отмени МН „Подписка“.

СЪДЪТ след като изслуша становището на страните и като съобрази изход на
делото прецени, че взетата по отношение на подсъдимият Л. С. МН „Подписка“ на
ДП, е изпълнила предназначението си, поради което и на основание чл. 309, ал.4 от
НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ МН „Подписка“ взета по отношение на обвиняемият Л.С. с
постановление от 27.02.2019г. на разследващ полицай при РУ МВР гр.Исперих.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес
пред ОС-Разград.
Предвид изхода на делото съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 11.20 ч.

по НОХД №80/2019г. на

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

РС-Исперих.

