ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 16.04.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА
Секретар: АННА ВАСИЛЕВА
Прокурор:ПЕНЧО МИНКОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД№ 109 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 11.15 часа се явиха:
……………………………..
Съдът след като съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи
на закона и морала на основание чл.382,ал. 7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнато между обвиняемия З.Ф.Ш., ЕГН **********, неговия
защитник адв.Е.К. от АК-Силистра и Пенчо Минков прокурор при РП–гр.Исперих
споразумение за решаване на делото със следното съдържание:
Разследването по БП №275 ЗМ-87/2019г. по описа на РУ-гр.Исперих,
прокурорска преписка вх.№207/2019г. при РП-Исперих е приключило.
Обвиняемият З.Ф.Ш., ЕГН **********, роден на ***г***, с пост. адрес *** , не
осъждан, е обвинен в извършване на престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.
На страните са известни и същите се съгласяват с правните последици от
споразумението, а именно, че след одобрението му от първоинстанционния съд,
определението на съда по чл.382 от НПК е окончателно , има последиците на влязла
в сила присъда за З.Ф.Ш. и не подлежи на въззивно и касационно обжалване.
С настоящото споразумение страните се съгласяват наказателното
производство по делото да бъде прекратено и да не се провежда съдебно
производство по общия ред.
Със споразумението страните постигат съгласие, както следва:
Обвиняемият З.Ф.Ш., ЕГН **********, роден на ***г***, с пост. адрес *** ,
женен, с основно образование, не осъждан, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че
на 10.03.2019г. в гр.Исперих, обл.Разград, управлявал моторно превозно средствотоварен автомобил „Фолксваген Транспортер“ с рег.№ ***, след употреба на
наркотични вещества-канабис-тетрахидроканабинол 25/ТНС 25/, установено по
надлежния ред с техническо средство „Дрегер Дръг Тест 5000“ с фабр. номер АРЛК
0016-престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.
Деянието е извършено виновно, при форма на вина-пряк умисъл.
Обвиняемият се признава за виновен по така повдигнатото му обвинение.
За извършеното деяние, страните се съгласяват на обвиняемият З.Ф.Ш., ЕГН
**********, роден на ***г***, с пост. адрес *** , женен, с основно образование, не

осъждан, да му бъде наложено наказание при условията на чл.55, ал.1,т.1 от НК, по
вид и размер, както следва:
-„Лишаване от свобода“ за срок от 3 /Три/месеца, което на основание чл.66,
ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 3/три/години;
-„ГЛОБА“ в размер на 600/шестстотин /лева;
-на основание чл.343г от НК-„ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА
МПС“ за срок от 4/четири/месеца, като се зачита времето, през което СУМПС е било
отнето по административен ред-10.03.2019г.
Материални щети от престъпленията няма.
На основание чл.381,ал.5,т.4 от НПК възпитателната работа с обвиняемия по
време на изпитателния срок се възлага на РУ на МВР гр.Исперих.
Страните заявяват, че подписват споразумението при постигнато пълно и
безусловно съгласие по неговите клаузи.
Направени разноски-няма.
Веществени доказателства-няма.
С оглед изхода на делото и постигнатото между страните споразумение
съдът на основание чл. 382, ал. 9 във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №109/2019г. по описа на РСИсперих.
Определението е окончателно.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 11.30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

