ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 13.09.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА
Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА
Прокурор: ИВАН ИВАНОВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 249 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 14 часа се явиха:
…………………………………..
Съдът, след като съобрази, че така предложеното споразумение не
противоречи на закона и морала, на осн. чл.382, ал.7 НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигнатото между подсъдимия М.А.М. и неговия защитник
адв.П. М. от АК – Разград от една страна, и от друга 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 подсъдимият М.А.М. се признава за виновен за това, че на
22.07.2019г. в с.Йонково, обл.Разград е осъществил неправомерно въздействие на
уред за търговско измерване на питейна вода чрез манипулиране на
водоизмервателен уред на жилището, с което е създал условия за непълно отчитане
на потребената вода, като деянието е извършено в условията на повторност –
престъпление по чл.234в, ал.2 във вр. с ал.1 и във вр. с чл.28, ал.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при пряк умисъл.
СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ КАТО ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО по
отношение на подсъдимия М.А.М. да бъде наложено такова при условията на чл.54,
ал.1 от НК, а именно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА
ГОДИНА, което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за изпитателен
срок от ТРИ ГОДИНИ, както и наказание ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева.
Възпитателните мерки по отношение на подсъдимия М.А.М. по време на
изпитателния срок се възлагат на РУМВР – Исперих.
Вещественото доказателство-1 бр. водоизмервателен уред марка „BAYLAN“ да
се отнеме в полза на държавата и поради неговата малозначителна стойност да бъде
унищожен.
ПРОКУРОРЪТ: Да се отмени мярката за неотклонение.
АДВ.М.: Предвид изхода на делото, мярката за неотклонение, която е взета на
ДП, е отпаднала необходимостта от нея. Така че същата следва да бъде отменена.
С оглед изхода на делото и наложеното на подсъдимия наказание, съдът счита,
че взетата спрямо него мярка за неотклонение е изпълнила своето предназначение,
поради което същата следва да бъде отменена.

Воден от изложеното и на осн. чл.309, ал.4 във вр. с ал.1 НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ взетата по отношение на подс.М.А.М. с Постановление от
23.07.2019г. на разследващ полицай при РУ - Исперих по БП № 275 ЗМ 214/2019г. по
описа на РУ - Исперих мярка за неотклонение 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 между страните споразумение, съдът
на осн. чл.382, ал.9 във вр. с чл.24, ал.3 НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 249/2019 година по описа на РС Исперих.
Определението е окончателно.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 14.30ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

