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 Протоколно определение № 103

Номер 103 Година 18.06.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 18.06 Година 2020

В закрито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от съдия Янков

Наказателно общ характер дело

номер 20205430200038 по описа за 2020 година

СЪДЪТ НАМИРА, че така представеното споразумение не противоречи на 
закона и морала и следва да бъде одобрено така, както е представено пред съда 
и затова
О П Р Е Д Е Л И :
ОДОБРЯВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ   като непротиворечащо на закона 
и морала, постигнато между ПЕТКО ДОБРИНОВ БРАТОВАНОВ  –Прокурор  в 
Районна прокуратура гр. С.  и  адвокат Й. Х. – адвокат  от адвокатска колегия 
С. - служебен  защитник  на Д. Е. К.,   ЕГН: *,  подсъдим  по НОХД  № 
38/2020 г. по описа на РС-М., по силата на което:

I.ПРИЗНАВА подсъдимия Д. Е. К. - роден на*** г. в гр. М., българин с 
българско гражданство, живущ в с. У., общ. М., с начално образование, 
безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: *  ЗА ВИНОВЕН  в това, че:  На 
21.10.2019 год., около 18,10 часа в общ. М. на път /III-867, М. – Цацаровци/ - 
Буково – Букова поляна - /III-865/ между с. Буково, общ. М. и с. Галище, общ. 
М. с посока на движение от с. Буково, общ. М. към с. Галище, общ. М. е 
управлявал моторно превозно средство –  мотопед марка и модел  „Пежо  **** 
“ с рег. № ***, собственост на И. С. Б. с ЕГН * от с. Жълтуша, общ. Ардино, 
обл. Кърджали,  с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда /2,85 



2

на хиляда/, установено по надлежния ред  – чрез проверка с техническо 
средство Дрегер „Алкотест 7510“ с фабричен номер ARDN – 0084, с валидна 
калибровка до месец ноември на 2019 г. видно от стикер № 02702, съгласно 
Наредба № 1 от 19 юли 2017 год. за реда за установяване концентрацията на 
алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, 
след като е бил осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл. 343б, ал. 1 от 
НК  със Споразумение № 38/07.04.2014 г. по НОХД № 335/2014 год. на РС – 
Хасково, /в сила от 07.04.2014 год./ – престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК.

ІI.ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО
На подсъдимия  Д. Е. К.  на осн. чл. 343б, ал. 2 от НК, във вр. с на чл. 55, ал.1, 
т.1 и ал. 3 от НК, СЕ НАЛАГА   наказание  „Лишаване от свобода“ за срок от 
4 /четири/ месеца, което наказание на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС да 
изтърпи при първоначален „Общ“ режим. 
Не се налага   кумулативно предвиденото наказание „Глоба“.   
На основание чл.59, ал.1 от НК от наказанието „Лишаване от свобода” 
ПРИСПАДА  времето, през което подсъдимия Д. Е. К. е бил задържан за срок 
от 24 часа със Заповед за задържане на лице с рег.№ 298зз-70/21.10.2019 год. на 
РУ – М..
III. ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ - не са причинени.
IV.ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА - няма
V.РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО -  не са направени.

С ОГЛЕД постигнатото споразумение съдът намира, че производството по 
настоящото дело следва да бъде прекратено и мярката за неотклонение по 
отношение на подсъдимия отменена, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА  производството по НОХД № 38/2020 г. по описа на Районен 
съд-М..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  за прекратяване не подлежи на обжалване.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ”Подписка” на подсъдимия Д. Е. К..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   за мярката за неотклонение подлежи на жалба и протест в 
7-мо дневен срок от днес пред Окръжен съд-С..
 


