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: ИВАН ИВАНОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД№ 259 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 15.40 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 Р.Х.С., ЕГН:**********, неговия
защитник адв.Е.С. *** и Иван Иванов, районен прокурор при РП–гр.Исперих
споразумение за решаване на делото със следното съдържание:
Страните по настоящото споразумение приемат за безспорно установено от
фактическа страна и обвиняемият Р.Х.С. се признава за виновен за това, че един ден
през месец юли 2019г. гр.Шаербек, Кралство Белгия, съзнателно се ползвал в Служба
„Население - Свидетелства за правоуправление“ на Общинската администрация на
Шаербек, Кралство Белгия от неистински официален документ - свидетелство за
управление на МПС №283035816, на което е бил даден вид, че е издадено на
01.08.2016г. от МВР гр.Разград на негово име, като от него за самото съставяне не
може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316 във вр. с чл.308,
ал.2 от НК.
Деянието е извършено виновно.
От деянието не са настъпили имуществени вреди.
Страните приемат като вид и размер на наказанието по отношение на
обвиняемия да бъде наложено наказание при условията на чл.54, ал.1 от НК:
- ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, изпълнението на
което се отлага на основание чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок от ТРИ
ГОДИНИ.
Възпитателната работа с обвиняемия по време на изпитателния срок се
възлага на РУ МВР -Исперих.
Разноските, направени на досъдебното производство в размер на 201,05 /двеста
и един лева и пет стотинки / лева за експертиза, направени от ОП Разград и в размер
на 262,50 /двеста шестдесет и два лева и петдесет стотинки /лева за превод,
направени от РП – Исперих се поемат обвиняемия.
Вещественото доказателство- свидетелство за управление на МПС
№283035816, на което е даден вид, че е издадено на 01.08.2016 г. от МВР гр.Разград
на името на Р.Х.С. да се отнеме в полза на държавата и да се изпрати на ОД МВР
гр.Разград за унищожаване.

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№ 259/2019г.
Исперих.
Определението е окончателно.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 15.55ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

по описа на РС-

