ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 22.08.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА
Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА
Прокурор: ИВАН ИВАНОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 271 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 11 часа се явиха:
…………………………..
Съдът, след като съобрази, че така постигнатото споразумение не противоречи
на закона и морала, причинените имуществени щети от деянието по чл.198, ал.1 НК
са възстановени, на осн. чл.382, ал.7 НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигнатото между обвиняемия В.Б.А. и неговия защитник адв.
С.В. *** от една страна, и от друга страна РП – Исперих, представлявана от районен
прокурор Иван Иванов споразумение за решаване на делото в следния смисъл:
Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна и
обвиняемият В.Б.А. се признава за виновен за това, че:
1.На 11.08.2019г. в частен дом, находящ се в с.Голям Извор, обл.Разград,
ул.“Рила“ № 98 е отнел чужда движима вещ – 1 бр. мобилен телефон марка
„Самсунг Галакси“, модел S–8 на стойност 134,40 лева от владението на Д. Б. А.,
живуща на горепосочения адрес, с намерение противозаконно да го присвои, като за
това е употребил сила и заплашване – престъпление по чл.198, ал.1 НК
2.На 11.08.2019 г. в с.Голям Извор, обл.Разград, ул.“***“ № 176 е държал
огнестрелно оръжие – пистолет фабрично испанско производство, марка „Libreti“,
фабричен № 5700, калибър-6.35 мм без да има за това надлежно разрешение –
престъпление по чл.339, ал.1 НК
Деянията са извършени виновно при пряк умисъл.
Имуществената вреда от първото деяние е възстановена на пострадалата, от
второто не е настъпила такава.
Страните приемат като вид и размер на наказанието по отношение на
обвиняемия В.Б.А. да бъдат наложени следните наказания:
1.За извършеното престъпление по чл.198, ал.1 НК при условията на чл.55,
ал.1, т.1 НК – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ
2.За извършеното престъпление по чл.339, ал.1 НК при условията на чл.55,
ал.1, т.1 НК – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА
На осн. чл.23, ал.1 НК за извършените две престъпления се налага ЕДНО
ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото, а именно наказание ЛИШАВАНЕ
ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, изпълнението на което СЕ ОТЛАГА на
осн. чл.66, ал.1 НК за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ

Възпитателната работа с обвиняемия по време на изпитателния срок се
възлага на РУМВР – Кубрат.
Разноските, направени на ДП в размер на 207,55 лева за експертизи, се поемат
от обвиняемия.
ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – пистолет, фабрично испанско
производство, марка „Libreti“, фабричен № 5700, калибър-6.35 мм СЕ ОТНЕМА в
полза на Държавата.
Определението има значение на влязла в сила присъда и не подлежи на
обжалване.
Предвид изхода на делото, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 271/2019г. по описа на РС –
Исперих.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 11.20ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

