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: ИВАН ИВАНОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 121 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 13,30 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 Р.Ш.А., неговия защитник адв.
П.М. и Иван Иванов, районен прокурор при РП – Исперих споразумение със
следното съдържание:
Страните приемат за безспорно установено и доказано от фактическа страна и
обвиняемият Р.Ш.А. се признава за виновен в това, че на 28.03.2019г., около 14,00ч.
по път III-2305 на км.1+000 в посока от гр.Исперих към с.Яким Груево, обл.Разград
управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил „Ситроен Джъмпер“, с
рег.№ РР 3552 ВС, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка
за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно
средство , наложена със ЗППАМ № 17-0275-000255/ 10.07.2017г. на Началник група
при РУ МВР гр.Исперих, влязла в сила на 06.02.2019г. - престъпление по чл.343в,
ал.3 във вр. с ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно, при форма на вината – пряк умисъл.
От деянието не са настъпили имуществени вреди.
ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО:
За извършеното престъпление по чл.343в, ал.3 във вр. с ал.1 от НК страните се
съгласяват при условията на чл.55, ал.1, т.2 б.“б“ от НК на обвиняемия Р.Ш.А. да му
бъде наложено наказание, а именно:
ПРОБАЦИЯ, включваща следните пробационни мерки:
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 ОСЕМ МЕСЕЦА с
периодичност за явяване и подписване два пъти седмично;
По чл.42а, ал.2,т.2 във вр. с ал.3,т.1 във вр. с чл.42б, ал.2 от НК –
задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ
МЕСЕЦА;
-

За престъплението по чл.343в, ал.3 във вр. с ал.1 от НК страните се
съгласяват на обвиняемия Р.Ш.А. да се наложи и наказание ГЛОБА в размер

на 200,00 /двеста/ лева, предвидено наред с наказанието „Лишаване от
свобода“.
Веществени доказателства – няма.
Разноски по делото – 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 № 121/2019г. по описа на РСИсперих.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 13.45ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

