ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 11.07.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯНА ЦОНЕВА
Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА
Прокурор: ИВАН ИВАНОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 228 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 11.00 часа се явиха:
……………………………………………
Съдът приема, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и
морала, с оглед на което и на осн. чл.382, ал.7 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигнатото между обвиняемия С.А.И. и неговия сл. защитник
адв.Н.Е. *** от една страна, и от друга страна РП – Исперих, представлявана от
районен прокурор Иван Иванов споразумение за решаване на делото в следния
смисъл:
Страните по настоящото споразумение приемат за безспорно установено от
фактическа страна и обвиняемият С.А.И. се признава за виновен за това, че на
15.03.2018г. в с.Подайва, обл.Разград, е извършил непристойни действия, грубо
нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, а
именно крещял, псувал, обиждал Ф. Р. А., размахвал нож, причинил порезна рана на
лявата ръка на Ф. А., като деянието по своето съдържание се отличава с
изключителна дързост – престъпление по чл.325, ал.2 предложение 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 С.А.И. да му бъде наложено наказание при условията на чл.54, ал.1 от
НК – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, изпълнението на
което се ОТЛАГА на осн. чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Възпитателната работа с обвиняемия С.А.И. по време на изпитателния срок се
възлага на РУМВР – Исперих.
Разноските, направени на ДП за експертизи в размер на 93,84:2 = 46,92 лв. се
поемат от обвиняемия С.И..
Одобреното от съда споразумение има значението на влязла в сила присъда и
не подлежи на обжалване и протестиране пред по-горен съд.
ПРОКУРОРЪТ: Да се отмени мярката за неотклонение.
АДВ.Е.: Да се отмени мярката за неотклонение.
Съдът приема, че е отпаднала нуждата от взетата спрямо обвиняемия мярка за
неотклонение „Подписка“, тъй като с одобреното споразумение се явява окончателно
решен въпроса относно наказателната отговорност по повдигнатото му обвинение
Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ПОДПИСКА, взета по отношение на
обвиняемия С.А.И., ЕГН ********** с Постановление от 22.05.2019г. на
разследващия орган.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред
ОС-Разград
в 7-дневен срок от днес.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 228/2019г. по описа на РС
– Исперих.
На сл.защитник адв.Н.Е. ДА СЕ ИЗДАДАТ необходимите документи, които да
й послужат пред НБПП.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 11.30ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

