ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 12.08.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА
Секретар: НАТАЛИЯ ТОДОРОВА
Прокурор: ИВАН И.
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД№ 258 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
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигнатото между подсъдимия С.М.С., неговия защитник
адв.Стоян Д. *** и Иван И., районен прокурор при РП–гр.Исперих споразумение
за решаване на делото със следното съдържание:
Подсъдимият С.М.С. се признава за виновен за това, че на 20.07.2019г.,
с.Хърсово, обл.Разградска, в едногодишен срок от наказването му по
административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за
управление с НП №18-1075-001792/01.11.201/8г. на Началника на сектор „ПП“ при
ОД на МВР гр.Разград, влязло в сила на 20.12.2018г., извършил такова деяние, а
именно, управлявал МПС – лек автомобил „Форд Мондео“, с рег.№ ***, без
съответно свидетелство за управление- престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1
от НК.
Деянието е извършено виновно, при форма на вината – пряк умисъл.
ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО:
За извършеното деяние, страните се съгласяват на подсъдимия С.М.С., 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 ШЕСТ МЕСЕЦА, което да
изтърпи ЕФЕКТИВНО, при първоначален СТРОГ режим.
- ГЛОБА в размер на 700,00 / седемстотин / 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.
ПРОКУРОРЪТ – Да се потвърди мярката за неотклонение.
АДВ.Д.- Да се потвърди мярката Подписка.

Съдът, след като изслуша становището на страните, с оглед изхода на делото
и наложеното на подсъдимия наказание, на осн. чл.309, ал.1 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на подсъдимия С.
М.С.,
ЕГН:**********, с Постановление от 24.07.2019 на гл.разследващ полицай при
РУ гр.Исперих по БП №275 ЗМ – 212/2019 по описа на РУ гр.Исперих МН
„Подписка“.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 – дневен срок от
днес пред въззивна инстанция ОС – Разград.
ПРОКУРОРЪТ - На осн. чл.306, ал.1, т.3 от НПК, моля да произнесете
определение, с което да приведете в изпълнение наказанието от една година и осем
месеца „Лишаване от свобода“ по Присъда № 55 от 21.09.2017 година по НОХД
№330/2017 на ОС- Разград, тъй като деянието по настоящото дело е извършено в
изпитателния срок по тази присъда.
Налице са основанията на чл.68, ал.1 от НК, за привеждане на изпълнение на
това наказание, което следва да се счита ЕФЕКТИВНО, при първоначален СТРОГ
режим.
АДВ.Д. - Изложеното от прокурора има своето фактическо и правно
основание. Предоставяме на съда да се произнесе по това искане.
ПОДСЪДИМИЯТ - Предоставям на съда да се произнесе.
СЪДЪТ, след като изслуша становището на страните, намира следното:
С Присъда №55 от 21.09.2017 година, влязла в законна сила на 29.09.2017
година, постановена по НОХД №330/2017 година по описа на ОС-Разград, подс.
С.М.С. е осъден за извършено престъпление по чл.304“а“, предл. 1 и 3 във вр.с
чл.304, ал.1 от НК и по чл.343“в“, ал.2 във вр.с ал.1 от НК, като му е било наложено
общо наказание „Лишаване от свобода“ за срок от една година и осем месеца,
както и „Глоба“ в размер на 800,00 /осемстотин/ лева, като лишаването от свобода
е отложено за изпитателен срок от три години и шест месеца, считано от влизане
на присъдата в сила. Към така определеното общо наказание е присъединено
наказанието „Глоба“ в размер на 800,00 /осемстотин / лева. Деянието, предметна на
разглеждане в настоящото производство по НОХД №258/2019 по описа на РС –
Исперих е осъществено на 20.07.2019 година и се явява извършено в течение на
изпитателния срок по Присъда №55/ 21.09.2017 година, постановена по НОХД №
330/2017 г. по описа на ОС-Разград. Това активира предпоставките на чл.68, ал.1 от
НК, поради което следва отложеното наказание „Лишаване от свобода“ да бъде
приведено в изпълнение и да бъде изтърпяно ефективно.
Воден от изложеното и на осн. чл.306, ал.1, т.3 от НПК във вр. с чл.68, ал.1
от НК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“
за срок от ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА, наложено на подсъдимия С.М.С.,
ЕГН:**********, с Присъда №55 от 21.09.2017 година, постановена по НОХД
№330/2017 по описа на ОС-Разград.
ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл.57, ал.1, т.2 б“В“ от ЗИНЗПС първоначален режим на
приведеното в изпълнение наказани - СТРОГ.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15 – дневен срок от
днес преде ваззивна 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
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД№ 258/2019г. по описа на РСИсперих.
Определението е окончателно.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 11.45 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

