ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 15.04.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯНА ЦОНЕВА
Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА
Прокурор: ПЕНЧО МИНКОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 114 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 14.00 часа се явиха:
……………………………..
Съдът приема, че така постигнатото между страните споразумение не
противоречи на закона и морала, с оглед на което и на осн. чл.382, ал.7 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигнатото между обвиняемия М.Б.А. и неговия сл. защитник
адв. Н. *** от една страна, и от друга страна РП – Исперих, представлявана от
прокурор Пенчо Минков споразумение за решаване на делото в следния смисъл:
Страните приемат за безспорно установено и доказано от фактическа страна, и
обвиняемият М.Б.А. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2018г. в с.Хърсово,
обл.Разградска, е причинил средна телесна повреда другиму – на Н. В. Д. от с.село,
изразяваща се в счупване на 7-мо и 8-мо ребра вдясно с оформянето на гръден капак,
довело до трайно затруднение в движението на снагата, контузия на дясното
белодробно крило с частичен хемопневмоторакс /събиране на въздух и кръв/ в
дясната гръдна кухина и подкожен емфизем в дясно на гръдния кош, довели до
разстройство на здравето, временно опасно за живота, като от субективна и
обективна страна е осъществил признаците на престъпление по чл.129, ал.2 във вр. с
ал.1 от НК.
За извършеното деяние страните се съгласяват на обвиняемия М.Б.А. да му
бъде наложено наказание на осн. чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 от НК при условията на
чл.55, ал.1, т.1 от НК по вид и размер както следва:
ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:
1.По чл.42а, ал.2, т.1 във вр. с ал.3, т.1, във вр. с чл.42б, ал.1 от НК –
Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с
периодичност на явяване и подписване два пъти седмично;
2.По чл.42а, ал.2, т.2 във вр. с ал.3, т.1, във вр. с чл.42б, ал.2 НК –
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА
ГОДИНА;
3.По чл.42а, ал.2, т.6 във вр. с ал.3, т.3 НК – 100 /сто/ часа безвъзмезден труд в
полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА
Направените по делото разноски в размер на 82,11 лева се възлагат на
обвиняемия М.Б.А..
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – гумена бяла дамска чехла, размер 37,
снопче къси тъмнокафяви косми с червеникаво-кафяво засъхнало петно от тях,
натривка от червеникаво-кафява течност, парче от вестник със засъхнала

червеникаво-кафява течност, натривка от червеникаво-кафява течност – 2бр. ДА
БЪДАТ ОТНЕТИ в полза на Държавата и унищожени като вещи без стойност, а
веществените доказателства – тъмносин панталон с надпис „Fld stori“, на левия
крачол, петно червеникаво-кафяво на цвят и черна тениска със зелени кантове на
яката и ръкавите с надпис „Lions Club“ с петно, червеникаво-кафяво на цвят върху
надписа, ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на обвиняемия М.Б.А..
Одобреното от съда споразумение има значението на влязла в сила присъда и
не подлежи на обжалване и протестиране пред по-горен съд.
ДА СЕ СЪОБЩИ за одобреното от съда споразумение на осн. чл.382, ал.10
НПК на пострадалия Неделчо Василев Добрев от с.Хърсово, обл.Разградска с
указание, че може да предяви гр.иск за неимуществените вреди пред гражданския
съд.
ПРОКУРОРЪТ: Да се отмени мярката за неотклонение.
АДВ.С.: Да се отмени мярката за неотклонение.
Съдът, като съобрази, че с одобреното споразумение окончателно се решава
въпроса относно наказателната отговорност на обв.М.Б.А. по повдигнатото му
обвинение, приема че е отпаднала необходимостта от взетата му мярка за
неотклонение „Подписка“ по отношение на целите, които обезпечава, с оглед на
което
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ПОДПИСКА, взета по отношение на
обв.М.Б.А., ЕГН ********** по Постановление от 04.12.2018 година на разследващия
орган.
Определението в тази част подлежи на обжалване и протестиране пред ОС Разград в 7-дневен срок от днес.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 114/2019г. по описа
на РС – Исперих.
ДА СЕ ИЗДАДАТ на адв.Н. С. необходимите документи, които да й послужат
пред НБПП във връзка с предоставената служебна защита.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 14.20ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

