ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 05.03.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА
Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА
Прокурор: ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 9 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 12 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 Т.С.Т. и неговия сл. защитник адв.
А.М. *** от една страна, и от друга страна РП – Исперих, представлявана от
зам.районен прокурор Валентин Цанев споразумение за решаване на делото в следния
смисъл:
Страните по настоящото споразумение приемат за безспорно установено от
фактическа страна и подсъдимият Т.С.Т. се признава за виновен за това, че:
На 01.09.2018 г. в землището на с. Самуил, обл.Разград по път
RAZ -1087
между с.Самуил и с. Богомилци,
двете обл.Разград, управлявал МПС – лек
автомобил „Мерцедес“, модел „С 200“ с рама WDB2020201A405009, който не е
регистриран по надлежен ред, с което е нарушил следните разпоредби:
-Чл.140, ал.1 от ЗДвП: „По пътищата, отворени за обществено ползване се
допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с
табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места“;
-Чл.2 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. на МВР - за регистриране, отчет,
пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета,
теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни
средства – „Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение
по пътищата, отворени за обществено ползване, се предоставят за регистриране от
звената „Пътна полиция“ при СДВР или областните дирекции на МВР /ОДМВР/ по
постоянния адрес на собственика – за физическите лица, или по адреса на регистрация
– стопанските субекти“ – престъпление по чл.345, ал.2, във вр. с 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 Т.С.Т.,
ЕГН ********** да бъде наложено такова при
условията на чл.54, ал.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от
ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно ЕФЕКТИВНО, при първоначален СТРОГ
режим.
Веществените доказателства – 2 бр. рег.табели с № MZ045755 да бъдат отнети в
полза на държавата и предадени на ОДМВР – Разград за унищожаване.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо Председател, предвид изхода на делото, считам
че са налице условията на чл.309, ал.1 от НПК спрямо подс.Т. да бъде взета МН
„Задържане под стража“, която да е в сила до превеждане в сила на наказанието
„лишаване от свобода“, което е договорено с параметрите на представеното
споразумение. Не можем да разчитаме, че взета мярка за неотклонение от друг съд би
изпълнила функциите на целите, които са визирани в чл.309 НПК.
АДВ.М.: Предоставям на съда.
Съдът, след като изслуша становищата на страните, с оглед изхода на делото и
наложеното на подсъдимия наказание, както и предвид факта, че лицето не се е явило
доброволно в настоящото производство и е било обявено за ОДИ с мярка
„Установяване на адрес“, като е установено едва във връзка със задържането му по
друго ДП на РП – Разград, намира че е налице реална опасност лицето да се укрие и
при наличие на втората предпоставка по чл.309, ал.2 от НПК, а именно наложено
ефективно наказание лишаване от свобода, съдът счита, че взетата по отношение на
подс. Т.С.Т. мярка за неотклонение „Подписка“ следва да бъде заменена с по-тежка, а
именно „Задържане под стража“.
Воден от изложеното и на осн. чл.309, ал.2 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ЗАМЕНЯ взетата по отношение на подс. Т.С.Т. с Постановление на разследващ
полицай при РУ-Исперих от 17.12.2018г. по ДП № 275 ЗМ 349/2018г. по описа на
РУМВР –Исперих МН „Подписка“ в по-тежка, а именно ЗАДЪРЖАНЕ ПОД
СТРАЖА.
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 № 9/2019г. по описа на
РСИсперих.
Определението е окончателно.
На сл.защитник адв. А.М. ДА СЕ ИЗДАДАТ необходимите документи, които да
му послужат пред НБПП.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 12.15ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

