ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 07.06.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯНА ЦОНЕВА
Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА
Прокурор: ИВАН И.
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 177 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 13.30 часа се явиха:
……………………………………
Съдът приема, че така постигнатото между страните споразумение не
противоречи на закона и морала, с оглед на което и на осн. чл.384 във вр. с чл.382,
ал.7 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигнатото между подсъдимия М.К.М. и неговия защитник
адв.П. М. от АК – Разград от една страна, и от друга страна РП – Исперих,
представлявана от районен прокурор Иван И. споразумение за решаване на делото в
следния смисъл:
Страните по настоящото споразумение приемат за безспорно установено от
фактическа страна, и подсъдимият М.К.М. се признава за виновен за това, че на
16.05.2019г. в землището на с.Самуил, обл.Разград, по път III – 2005 /с.Желязковецс.Самуил/ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Рено Клио“ с
рег.№***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,52 на хиляда,
установено по надлежния ред с „Протокол за химическа експертиза за определяне
концентрацията на алкохол или друго упойващо средство в кръвта“ №
497/20.05.2019г. на експерт-химик в СХЛ при МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД
гр.Варна - престъпление чл.343б, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при пряк умисъл.
СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ КАТО ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО по
отношение на подсъдимия М.К.М. да бъдат наложени такива при условията на чл.
55, ал. 1, т.1 от НК, а именно:
-ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, изпълнението на
което се отлага на осн. чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
-ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева
-ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА,
като се ЗАЧЕТЕ времето, през което свидетелството му за управление е било отнето
по административен ред, считано от 28.05.2019г.
На осн. чл.67 от НК възпитателните мерки по време на изпитателния срок да
бъдат възложени на Началника на РУМВР- Исперих.
Направените по делото разноски в размер на 50.83 лева се поемат от
подсъдимия М.К.М..
Одобреното от съда споразумение има значението на влязла в сила присъда и
не подлежи на обжалване и протестиране пред по-горен съд.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 177/2019г. по описа
на РС - Исперих.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 14.00ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

