ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 28.08.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА
Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА
Прокурор: ИВАН ИВАНОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 275 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 10 часа се явиха:
……………………………..
Съдът, след като съобрази, че така постигнатото споразумение не противоречи
на закона и морала, както и че причинените от него имуществени вреди са
възстановени, на осн. чл.382, ал.7 НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигнатото между обвиняемата М.М.Б. /Алишева/ и нейния
защитник адв.П.М. *** от една страна, и от друга страна РП – Исперих,
представлявана от районен прокурор Иван Иванов споразумение за решаване на
делото в следния смисъл:
Страните по настоящото споразумение приемат за безспорно установено от
фактическа страна и обвиняемата М.М.Б. /Алишева/ се признава ЗА ВИНОВНА за
това, че за времето от месец януари до месец април 2018г. включително, за месец юли
2018г. и за месеците февруари и март 2019г. в с.Богомилци, обл.Разградска, при
условията на продължавано престъпление, след като е била осъдена да издържа свой
низходящ – детето си И. А. И., чрез неговия баща и законен представител А. И. Б. с
Решение
№ 131/22.03.2005г. по гр.дело № 31/2005г. на РС – Разград, влязло
в сила на 13.04.2005г., съзнателно не е изпълнила задължението си в размер на повече
от две месечни вноски, а именно седем месечни вноски по 50 лева, в общ размер на
350 лева, като деянието е извършено повторно – престъпление по чл.183, ал.4 във вр.
с ал.1, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 НК.
Деянието е извършено виновно при пряк умисъл.
От деянието са настъпили имуществени вреди, които са възстановени на
пострадалия.
Страните приемат като вид и размер на наказанието по отношение на
обвиняемата М.М.Б. /Алишева/ да бъде наложено наказание при условията на чл.54,
ал.1 НК, а именно: ПРОБАЦИЯ, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ТРИ ГОДИНИ, два
пъти седмично;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ
ГОДИНИ;
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа за срок от ТРИ
ГОДИНИ, както и наказание

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез поставяне на
съдебния акт, с който е одобрено споразумението, на таблото за обяви в Кметство
с.Бели Лом, обл.Разград.
Разноските, направени на досъдебното производство за експертизи в размер на
184.80 лева, се поемат от обвиняемата.
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 № 275/2019г. по описа на РС –
Исперих.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 10.20ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

