ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 03.07.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА
Секретар: АННА ВАСИЛЕВА
Прокурор:ПЕНЧО МИНКОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД№214 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 14.00 часа се явиха:
…………………………….
Съдът приема, че така постигнатото между страните споразумение не
противоречи на закона и морала, с оглед на което и на основание чл.382, ал.7 НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигнатото между обвиняемия Д.Д.К., ЕГН ********** и
неговия защитник адв.С.Д. *** от една страна, и от друга страна РП-Исперих,
представлявана от прокурор Пенчо Минков споразумение за решаване на делото в
следния смисъл:
Настоящото споразумение обхваща наказателното производство по ДП №275
ЗМ-182/2019г. по описа на РУ МВР-гр.Исперих, образувано и водено срещу
обвиняемият .
Страните по настоящото споразумение приемат за безспорно установено и
доказано от фактическа страна, че обвиняемият на 18.06.2019г. около 14 часа и 00
минути в гр.Исперих, обл.Разград, по ул.“Ком“ в близост до кръстовището с ул.“Хан
Аспарух“ е управлявал лек автомобил „Тойота Пасео“ с рег.№ ***, с концентрация на
алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда-1.34 на хиляда, установено по надлежния ред с
техническо средство „Дрегер Алкотест“75100 с фабричен номер АRDN, с което си
деяние от обективна и субективна страна е осъществил признаците на престъпление
по чл.343б, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно.
Обвиняемият се признава за виновен по така повдигнатото му обвинение.
От деянието не са настъпили съставомерни имуществени вреди, които да
подлежат на възстановяване.
За горното деяние страните се съгласяват на обвиняемият да му бъдат
наложени наказания по вид и размер, както следват при условията на чл.55, ал.1,т.1
от НК:
-„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3/три/месеца, изтърпяването на
което се отлага на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от 3год/три години/;
-„ГЛОБА“ в размер на 200/двеста лева/;
-„ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС“ за срок от 5м./пет месеца/
на основание чл.343г във вр. с чл.37, т.7 от НК.

Възпитателната мярка по отношение на обвиняемият се възлага на Началника
на РУ МВР-Исперих.
На досъдебното производство не са направени разноски.
Обвиняемият декларира, че на основание чл.381,ал.6 от НПК, се отказва от
разглеждането на делото по общия ред.
С оглед изхода на делото, постигнатото споразумение и наложеното на
обвиняемият наказание, съдът на основание чл. 382, ал.9 във вр. с чл.24, ал.3 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД№214/2019г. по описа на РС-Исперих.
Определението е окончателно.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 14.20 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

