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№ 252 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 11.30 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 С.Д.Р., неговия защитник
адв.В.К. *** и Пенчо Минков, районен 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 правна страна, и обвиняемият С.Д.Р. се признава за
виновен за това, че на 22.07.2019г., около 19,25 часа на път III-2306, км.7+707, между
с.Печеница и с.Тодорово, Разградска област е управлявал моторно превозно средство
– лек автомобил „Рено Лагуна“, с рег.№ ***, без свидетелство за управление в
едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, с НП
№ 18-0275-000530/01.10.2018г. на Началник на група към ОДМВР –Разград, РУ
гр.Исперих, влязло в сила на 06.04.2019г.- престъпление по чл.343“в“, ал.2, във вр. с
ал.1 от НК.
Престъплението е извършено от обвиняемия виновно, при форма на вината –
пряк умисъл.
Страните приемат като вид и размер на наказанието по отношение на
обвиняемия С.Д.Р., ЕГН:**********, да бъде наложено наказание :
- ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА
, което за изтърпи ЕФЕКТИВНО при първоначален СТРОГ режим.
- ГЛОБА в размер на 500,00 (петстотин ) лева.
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.
ПРОКУРОР- Да се отмени МН.
АДВ.К. - Да се отмени МН.
СЪДЪТ, с оглед изхода на делото и постигнатото между страните
споразумение, както и наложеното на обвиняемия наказание счита, че взетата по
отношение на обв.С.Д.Р. МН „Подписка“ следва да бъде потвърдена.

По изложените съображения и на основание чл.309, ал.1 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПОТВЪРЖДАВА
взетата
по отношение
на обвиняемия С.Д.Р.
с
Постановление на разследващ полицай от 23.07.2019г. при РУ-Исперих по БП №275
ЗМ-215/2019г. по описа на РУ-Исперих МН „Подписка“.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от
днес пред въззивна инстанция ОС-Разград.
С оглед изхода на делото и постигнатото споразумение съдът на основание
чл. 382, ал.9 във вр. с чл.24, ал.3 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД№ 252/2019г.
Исперих.
Определението е окончателно.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 11.50ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

по описа на РС-

