ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 28.05.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА
Секретар: НАТАЛИЯ ТОДОРОВА
Прокурор: ПЕНЧО МИНКОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 166 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, поради което и на основание чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото между обвиняемия Б.А.А. и неговия защитник
адв.Е.К. от АК- Силистра от една страна и Пенчо Минков – прокурор от друга
страна споразумение, с което същите приемат за безспорно установено от фактическа
страна и обвиняемия се признава за виновен за това, че на 13.05.2019 година в
с.Бърдоква, обл.Разград управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил
«Пежо Джей 5» с номер на рама № ***, което не е регистрирано по надлежния ред, с
което е нарушил следните разпоредби: Чл.140, ал.1 от ЗДвП - „По пътищата,
отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и
ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на
определените за това места.По пътищата, включени в обхвата на платената пътна
мрежа се допускат само пътни превозни средства, за които са изпълнени
задълженията по установяване размера и заплащане на пътните такси по чл.10, ал.1
от Закона за пътищата “ и чл.2 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране,
отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и
ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС –
Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по
пътищата, отворени за обществено ползване, се предоставят за регистриране от
звената „Пътна полиция“ при СДВР или ОД на МВР по постоянния адрес на
собственика – физическите лица, или по адреса на регистрация – стопанските субекти
– престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при пряк умисъл.
От деянието не са настъпили имуществени вреди.
СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ КАТО ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО по
отношение на обвиняемия Б.А.А., да бъде наложено наказание при условията на
чл.54, ал.1 от НК – наказание ГЛОБА в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.
Веществени доказателства – няма.
Разноски - няма.
Страните заявяват, че подписват споразумението при постигнато пълно и
безусловно съгласие по неговите клаузи.

С оглед изхода на делото и постигнатото между страните споразумение, съдът
на осн. чл.382, ал.9 във вр. с чл. 24, ал.3 НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 166/2019г.по описа на РС –
Исперих.
Определението е окончателно.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 14.45ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

