ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 06.06.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИМИТРИНКА

КУПРИНДЖИЙСКА

Секретар: АННА ВАСИЛЕВА
Прокурор:ПЕНЧО МИНКОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД№139 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, причинените имуществени вреди са възстановени и на
основание чл. 384 във вр. с чл.382,ал. 7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото между подсъдимият Г.Х.А., ЕГН **********,
неговия защитник адв. С. Д. от АК-гр.Разград и Пенчо Минков 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 подсъдимият Г.Х.А. се признава за виновен за това,че за
периода от 01.07.2017г. до 28.02.2019г. в с.Самуил, обл.Разград, като е осъден да
издържа свой низходящ с Решение №15/22.01.2014г. по бр.дело №122/2013г. на
Разградски районен съд в сила от 14.02.2014г. непълнолетното си дете Е.Г.Х. ЕГН
************ чрез нейната майка и законен представител Н.М.М. съзнателно не
изпълнил задължението си в размер на две и повече вноски, а именно осемнадесет
месечни вноски в общ размер на 1 815.00/хиляда осемстотин и петнадесет/лева,
като деянието и извършено повторно–престъпление по чл.183, ал.1 във вр. с ал.4 от
НК.
Деянието е извършено виновно при пряк умисъл.
СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ КАТО ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО по
отношение на подсъдимият Г.Х.А. да му бъдат наложени такива при условията
на чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК:
- наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:
-По чл.42б, ал.1 във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 от НК- задължителна регистрация по
настоящ адрес за срок от 8/осем/месеца с периодичност два пъти седмично;
-По чл.42б,ал.2 във вр. с чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични
срещи с пробационен служител за срок от 8/осем/месеца;
-„ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, изразяващо се в поставяне на извлечение от
протокола от съдебното заседание, в което е одобрено настоящото споразумение
на таблото за съобщения в сградата на Кметството в с.Самуил.

Веществено доказателство-няма.
Разноските по делото в размер на 84.00/осемдесет и четири/лева за експертиза се
поемат от подсъдимият Г.Х.А..

Определението има значение на влязла в сила присъда и не подлежи на
обжалване.
ПРОКУРОР-Да се отмени наложената мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“.
АДВ.М.-Предоставям на съда.
АДВ.Д.-Да се отмени наложената мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“.
СЪДЪТ след като изслуша становището на страните и съобрази изхода на
делото, прецени, че взетата по отношение на подсъдимият Г.Х.А. МН
„ПОДПИСКА“ на ДП е изпълнила предназначението си, поради което и на
основание чл. 309, ал.4 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ МН „ПОДПИСКА“, взета на ДП по отношение на подсъдимият
Г.Х.А..
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от
днес пред ОС-Разград.
Предвид изхода на делото съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по
Исперих.
Определението е окончателно.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 14.25ч.

НОХД №139/2019г. по описа на РС-

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

