ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 09.08.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА
Секретар: НАТАЛИЯ ТОДОРОВА
Прокурор: ПЕНЧО МИНКОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД№ 263 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 15.30 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 Ф.Ф.Т., 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 Ф.Ф.Т. се признава за виновен за това, че на 29.07.2019г. в
съучастие с М. В. Г. от с.Здравец, обл.Разградска, е отнел чужда движима вещ мобилен телефон „HUAWEI MATE 10 LITE“, на стойност 459,20/четиристотин
петдесети девет лева и двадесет стотинки / лева, собственост на Д. Ш. Б. от
гр.Исперих, от владението на Д. Д. Ш. от гр.Исперих, без негово съгласие с
намерение противозаконно да я присвои, като деянието е маловажен случай и до
приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд вещта е била
върната - престъпление по чл.197, т.2 във вр. с чл.194, ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с
чл.20, ал.2 от НК
Деянието е извършено виновно, при форма на вината – пряк умисъл.
ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО:
За ИЗВЪРШЕНОТО деяние, страните се съгласяват на обвиняемия Ф.Ф.Т. да
му бъде наложено наказание, при условията на чл.54 от НК по вид и размер, както
следва:
- ГЛОБА в размер на 300,00 /двеста/ лева.
Материални щети от престъплението – възстановени.
Разноските по делото - 84,00 / осемдесет и четири / лева се възлагат на
обвиняемите.
Веществени доказателства- няма./Мобилен телефон „HUAWEI MATE 10
LITE“ върнат на пострадалия./
Страните заявяват, че подписват споразумението при постигнато пълно и
безусловно съгласие по неговите клаузи.
ПРОКУРОРЪТ - Да се отмени взетата мярка за неотклонение.
АДВ.К. – Да се отмени мярката.

С оглед изхода на делото и сключеното между страните споразумение, и
предвид наложеното по вид наказание, съдът счита, че взетата спрямо
обвиняемото лице МН „Подписка“ е изпълнила своето предназначение, поради
което следва да бъде отменена.
Воден от изложеното и на осн. чл.309, ал.4 във вр . с ал.1 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия Ф.Ф.Т., ЕГН:**********, с
Постановление за привличане на обвиняем и вземане на МН от 05.08.2019 година
на разследващ полицай при РУ гр.Исперих по ДП № 275 ЗМ - 231/2019 г 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.
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№ 263/2019г. по описа на РСИсперих.
Определението е окончателно.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 15.45 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

