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:ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД№124 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 11.25 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 постигнатото между подсъдимата С.С.И., ЕГН **********, нейния
служебен
защитник адв.Н. М. от АК-Разград и Валентин Цанев зам.районен
прокурор при РП–гр.Исперих споразумение за решаване на делото със следното
съдържание:
Страните по настоящото споразумение приемат за безспорно установено от
фактическа страна и подсъдимата С.С.И. се признава за виновна за това,че на
04.02.2019г. в гр.Исперих, обл.Разград е отнела чужда движима вещ-един топ телена
оградна мрежа с тегло 110 кг. на стойност 52.80 лв. от владението и собственост на
Л.П.Т. от с.гр., без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои,
деянието е маловажен случай, като до приключване на съдебното следствие
открадната вещ е върната –престъпление по чл.197, т.2 , предл. първо във вр. с
чл.194, ал.3 във вр. с чл.194, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при пряк умисъл.
Щетите от деянието са възстановени.
СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ КАТО ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО по
отношение на подсъдимата С.С.И. да бъде наложено такова при условията на чл.54,
ал.1 от НК, а именно наказание „ГЛОБА“ в размер на 150.00/сто и петдесет/лева.
Веществено доказателство-няма.
Разноските по делото в размер на 84.00/осемдесет и четири/лева за експертиза,
платими по сметка на ОД на МВР Разград и 20.00/двадесет /лева разноски за в.л. за
явяване на в с.з., платими по сметка на РС-Исперих, се поемат от подсъдимата
С.С.И..
ПРОКУРОР-Да се отмени МН „ПОДПИСКА“.
АДВ.М.-Да се отмени МН „ПОДПИСКА“.
С оглед изхода на делото и наложеното на подсъдимата наказание за
осъщественото деяние, съдът счита, че са налице предпоставките на чл. 309, ал.4 във
вр. с ал.1 от НПК и взетата по отношение на подсъдимата МН „ПОДПИСКА“ следва
да бъде отменена.

Воден от изложеното и на основание чл. 309, ал.4 във вр. с ал.1 от НПК съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ взетата с постановление от 27.03.2019г. на ст. разследващ полицай
при РУ-гр. Исперих по БП №275 ЗМ №54/2019г. по описа на РУ МВР гр.Исперих
спрямо подсъдимата С.С. И. МН „ПОДПИСКА“.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес
пред въззивна инстнация ОС-Разград.
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
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №124/2019г. по описа на РСИсперих.
Определението е окончателно.
На назначения служебен защитник да се издадат необходимите документи,
които да му послужат пред НБПП.

Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 12.05 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

