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: ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 115 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 14.30 часа се явиха:
…………………………….
Съдът приема, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и
морала, с оглед на което и на осн. чл.382, ал.7 НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигнатото между обвиняемия Б.Е.К. и неговия защитник
адв.Е.К. от АК – Силистра 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 приемат за безспорно установено от
фактическа страна и обвиняемият Б.Е.К. се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на
18.03.2019г. в гр.Исперих, обл.Разград е управлявал моторно превозно средство – лек
автомобил „Фолксваген Бора“ с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества –
кокаин /СОС/, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Дръг
Тест 5000“ с фабричен № АРЛК-0016 – престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.
За извършеното деяние страните се съгласяват на обвиняемия Б.Е.К. 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 ТРИ МЕСЕЦА, което на основание
чл.66, ал.1 НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ
-ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева
На осн. чл.343г НК – ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок
от ПЕТ МЕСЕЦА, като се ЗАЧИТА времето, през което СУМПС е било отнето по
административен ред, считано от 18.03.2019г.
Материални щети от престъплението няма.
На осн. чл.381, ал.5, т.4 НПК възпитателната работа с обвиняемия по време на
изпитателния срок се възлага на РУМВР – Исперих.
Направени разноски няма.
ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО „Дрегер Дръг Тест 5000“ с фабричен №
АРЛК-0016 се отнема в полза на Държавата и да бъде унищожено като вещ без
стойност.
Одобреното от съда споразумение има значението на влязла в сила присъда и
не подлежи на обжалване и протестиране пред по-горен съд.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 115/2019г. по описа
на РС – Исперих.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 14.45ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

