ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 08.04.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА
Секретар: НАТАЛИЯ ТОДОРОВА
Прокурор: ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 120 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 11,30 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
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото между обвиняемия И.И.М., неговия защитник адв.
М.К. и Валентин Цанев, зам.районен
прокурор при РП – Исперих
споразумение със следното съдържание:
Страните приемат за безспорно установено и доказано от фактическа страна и
обвиняемият И.И.М. се признава за виновен в това, че:
- на 25.03.2019г., в гр.Исперих, обл.Разград управлявал моторно превозно
средство – лек автомобил „Мерцедес Е270“, с рег.№ ***, с концентрация на
алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2,05 на хиляда, установено по
надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“, с фабричен
№ARBA 0178 – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
- на 25.03.2019г. в гр.Исперих, обл.Разград, като водач на лек автомобил
„Мерцедес Е270“, с рег.№ ***, противозаконно попречил на орган на
властта - полицейските служители на РУМВР гр.Исперих при ОДМВР –
Разград С. К. С. и полицай /ВПА/ в група „Охранителна полиция“ към
РУМВР гр.Исперих при ОДМВР гр.Разград Х. О. М., да изпълнят
задълженията си по извършаване на проверка на МПС и водач за спазване
разпоредбите по пътищата, като при подаден сигнал със „Стоп“ палка не
спрял на указаното място и продължил движението си, без да спре, и
предприел действия с цел осуетяване на проверка на управлявания от него
автомобил „Мерцедес Е270“, с рег.№ ***, ускорил скоростта си и избягал –
престъпление по чл.270, ал.1 от НК.
Деянията са извършени виновно, при форма на вината – пряк умисъл.
За извършените деяния страните се съгласяват на обвиняемия И.И.М., ЕГН:
**********, да му бъдат наложени наказания по вид и размер , както следва:
-

За извършеното престъпление по чл.270, ал.1 от НК, при условията на чл.54,
ал. от НК – ГЛОБА в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.

За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, при условията на чл.55,
ал.1от НК - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА,
изпълнението на което да бъде отложено на осн.чл.66, ал.1 от НК за срок от
ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.
На основание чл.343г от НК във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК лишава обвиняемия
И.И.М. от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на
отнемане на СУМПС по административен ред на 26.03.2019 г.
-

На основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия И.И.М., ЕГН:**********, да бъде
наложено едно общо наказание за цитираните по – горе деяния, а именно по –
тежкото от двете:
-

ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, изпълнението на
което да бъде отложено на осн.чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ и
ГЛОБА в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.

На основание чл.343г от НК във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК лишава обвиняемия
И.И.М. от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на
отнемане на СУМПС по административен ред на 26.03.2019 г.
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.
Веществени доказателства – няма.
Разноски – няма.
Страните подписват настоящото споразумение като заявяват, че са съгласни
изцяло и безусловно с неговото съдържание.
ОДОБРЕНОТО от съда споразумение има значението на влязла в сила
присъда и не подлежи на обжалване и протестиране пред по – горен съд.
Предвид изхода на делото съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 120/2019г. по описа на РСИсперих.
Препис от определението ДА СЕ ИЗПРАТИ на РУ МВР гр.Исперих след
влизането му в сила.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 11.50ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

