ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 05.08.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА

Секретар: НАТАЛИЯ ТОДОРОВА
Прокурор: ПЕНЧО МИНКОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД№ 251 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 11.00 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 Х.И.Х., ЕГН:**********, неговия
защитник адв.С.Д. *** и Пенчо Минков, прокурор при РП–гр.Исперих споразумение
за решаване на делото със следното съдържание:
Страните по настоящото споразумение приемат за безспорно установено и
доказано от фактическа страна и обвиняемият Х.И.Х. се признава за виновен за това,
че на 21.07.2019г. по общински път между с.Малък Поровец и хижа „Ахинора “, в
землището на с.Малък Поровец , обл.Разград, е управлявал лек автомобил „Ситроен
Пикасо “, с рег.№***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2,17
на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер
7510“ с фабричен номер ARBA 0178, с което си деяние от обективна и субективна
страна са осъществили признаците на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно.
От деянието не са настъпили съставомерни имуществени вреди, които да
подлежат на възстановяване.
За горното деяние страните се съгласяват на обвиняемия да му бъдат наложени
наказания по вид и размер, както следва, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК:
- ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, изтърпяването на
което се отлага на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ.
- ГЛОБА в размер на 300,00 (триста) лева.
- ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДЕВЕТ
МЕСЕЦА на осн. чл.343г, във вр. с чл.37, т.7 от НК.
Възпитателната мярка по отношение на обвиняемия се възлага на РУ МВР Исперих.
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№ 251/2019г. по описа на РСИсперих.
Определението е окончателно.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 11.15ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

