ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 18.06.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯНА ЦОНЕВА
Секретар: НАТАЛИЯ ТОДОРОВА
Прокурор: ИВАН И.
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 169 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 10,00 часа се явиха:
…………………………
Съдът прима, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и
морала, с оглед на което на осн. чл. 384 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото между подсъдимия А.И.М., неговия защитник адв.
Е.К. и Иван И., районен прокурор при РП – Исперих споразумение със
следното съдържание:
Страните приемат за безспорно установено и доказано от фактическа страна, и
подсъдимият А.И.М.,ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че на
23.05.2019г., в с.Печеница, обл.Разград, по ул.“Ангел Кънчев“ управлявал моторно
превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес МЛ 270 ЦДИ“ с рег.№ *** в
срока за изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане
на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със
ЗППАМ № 18 – 1085 - 000387/12.04.2018 г. на Началник С- р „ПП“ при ОД МВР
Русе, връчена му на 12.04.2018г. - престъпление по чл. 343в, ал.3 във вр. с ал.1 от НК
и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство.
Деянието е извършено виновно, при форма на вина – пряк умисъл.
Подсъдимият се признава за виновен по така повдигнатото му обвинение.
ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО:
За извършеното деяние, страните се съгласяват и подсъдимия А.И.М., ЕГН:
********** приема да му бъде наложено при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.“Б“ от
НК наказание, както следва:
„ПРОБАЦИЯ“, включваща следните мерки:
- „Задължителна регистрация по настоящия адрес“ за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА,
с периодичност два пъти седмично;
-„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ОСЕМ
МЕСЕЦА , и
„ГЛОБА“ в размер на 200,00 /двеста / лева.
Направени разноски няма.
Материални щети от престъплението няма.
Веществени доказателства – 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.
ПРОКУРОРЪТ – Моля, да се отмени МН „ Подписка“.
АДВ.К. – Да се отмени мярката. Считам, че е отпаднало основанието за
налагане на мярката, поради което следва да бъде отменена.
Съдът приема, че е отпаднала необходимостта от взетата спрямо подсъдимия
МН „Подписка“ по отношение целите, които обезпечава, т.к. с одобреното
споразумение въпросът относно наказателната отговорност по повдигнатото му
обвинение се явява окончателно решен.
Ето защо, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ МН “ПОДПИСКА“, взета по отношение на подсъдимия А.И.М.,
ЕГН-********** с Постановление от 27.05.2019 година на разследващия орган.
Определението в тази част подлежи на обжалване и протестиране пред ОСРазград в 7 - дневен срок от днес.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 169/2019 по описа на
РС- Исперих.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 10.20ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

