ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 02.08.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА
Секретар: НАТАЛИЯ ТОДОРОВА
Прокурор: ПЕНЧО МИНКОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД№ 248 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 14.00 часа се явиха:
………………………………..
Съдът след като съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи
на закона и морала на основание чл.382,ал. 7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото между обвиняемия М.Р.Н., неговия защитник
адв.Е.К.
от АК-Силистра и Пенчо Минков, прокурор при РП–гр.Исперих
споразумение за решаване на делото със следното съдържание:
Обвиняемият М.Р.Н., ЕГН:**********, роден на ***г***, с пост. адрес ***,
неосъждан, се признава за виновен в това, че на 18.07.2019г. в с.Голям Поровец ,
обл.Разград управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Фолксваген
Поло “, с рег.№****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,22
на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер
7510“ с фабр. номер ARBA 0178 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно,при форма на вина- пряк умисъл.
ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО:
За извършеното деяние, страните се съгласяват на обвиняемия М.Р.Н.,
ЕГН:**********, роден на ***г***, с пост. адрес ***, неосъждан, да му бъде
наложено наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, по вид и размер, както
следва:
- ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което на основание
чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.
- ГЛОБА в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева.
- на основание чл.343г от НК - ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА
МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като се зачита времето, през което СУМПС
е било отнето по административен ред – 18.07.2019.
На осн.чл.381, ал.5,т.4 от НПК възпитателната работа с обвиняемия по време
на изпитателния срок се възлага на РУ на МВР гр. Исперих.
Материални щети от престъплението няма.
Разноските по делото - няма.
Веществени доказателства- няма.
Страните заявяват, че подписват споразумението при постигнато пълно и
безусловно съгласие по неговите клаузи.
С оглед изхода на делото и постигнатото споразумение съдът на основание
чл. 382, ал.9 във вр. с чл.24, ал.3 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД№ 248/2019г.
Исперих.
Определението е окончателно.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 14.10ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

по описа на РС-

