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 Протоколно определение № 10178

Номер 10178 Година 08.09.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 08.09 Година 2020

В закрито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от съдия Янков

Наказателно общ характер дело

номер 20205430200079 по описа за 2020 година

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ   като непротиворечащо на 
закона и морала, постигнато между П. Д. .  –Прокурор  в Р. п. гр. С.  и  адвокат  
С. К. – адвокат  от адвокатска колегия С.,  упълномощен защитник  на С. Х. 
М.,   ЕГН: *,  подсъдим  по НОХД  № 79/2020 г. по описа на РС-М., по силата 
на което:

I.ПРИЗНАВА  подсъдимия С. Х. М. – роден на *****  в гр.С. , с постоянен 
адрес: с.С., община М., обл. С.,  ул."*****". № *, българин,  български 
гражданин, женен, работещ като общ работник в хотелски комплекс „*****“, 
със средно образование, неосъждан с ЕГН: *,  ЗА ВИНОВЕН /с форма на 
вина- пряк умисъл /, затова че: 
На 20.08.2019 г., около 10:00 часа, в гр.М., област С., на път *****, км.****, ул.
“******“, на пешеходна пътека /***/, намираща се до кръстовището, образувано 
от ул.“*******“ и ул.“******“, при управление на МПС – лек автомобил 
„*******“, с рег.№ *******, е нарушил правилата за движение по пътищата, 
визирани в чл.15, ал.1 от ЗДвП– „На пътя водачът на пътно превозно 
средство се движи възможно най-вдясно по платното за движение, а когато 



2

пътните ленти са очертани с пътна маркировка, използва най-дясната 
свободна лента .“; в чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП  - „На пътно платно с двупосочно 
движение на водача на пътно превозно средство е забранено, когато 
платното за движение има две пътни ленти - да навлиза и да се движи в 
лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне .“ и в 
чл. 119, ал. 1 ЗДвП – "При приближаване към пешеходна пътека водачът на 
нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на 
пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали 
скоростта или спре ", в резултат на което е предизвикал ПТП с пресичащата по 
пешеходната пътека К. П. П. от гр.М., с което по непредпазливост е причинил 
средна телесна повреда на К. П., изразяваща се в "Счупване на дистална трета 
на фибулата (малкопищялната кост) на лява глезена става", довело до трайно 
затрудняване на движенията на левия долен крайник  с което е осъществил 
състав на престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. последно, б."а", предл. 2, вр. 
чл.343, ал. 1, б."б", предл.2, вр. с чл. 342, ал. 1 НК.

II.ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО
1.На подсъдимия С. Х. М. на основание чл.343, ал. 3, предл. последно, б."а", 
предл. 2, вр. чл.343, ал. 1, б."б", предл.2, вр. с чл. 342, ал. 1 НК във вр. с чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от НК СЕ НАЛАГА  наказание „Лишаване от свобода” за срок от  
6(шест) месеца, като изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА  
на основание чл.66 ал.1 от НК, с изпитателен срок от ТРИ години,  считано от 
датата на одобрението на това споразумение от съда. 
2.На основание чл.343г от НК подсъдимия С. Х. М.  СЕ ЛИШАВА  от право по 
чл.37, ал.1, т.7 от НК – да управлява МПС за срок от 7(седем) месеца, 
считано от дата на влизане в сила на настоящето споразумение.
 
III. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА – няма.

IV. ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ от престъплението, които да подлежат на 

възстановяване или обезпечаване съгласно чл.381 ал.3 от НПК - няма.

VІI. РАЗНОСКИТЕ по делото -  общо 691,70 лева, от които 321,70 лева за 

съдебно-медицинска експертиза и 370,00 лева за автотехническа експертиза да 

се заплатят от подсъдимия С. Х. М. по сметка  *******, в Банка "*****" – клон 
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гр.С. на ОД на МВР – С..

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 № 79/2020 г. по описа на Р. с.-М..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   е окончателно и  не подлежи на обжалване.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ”*****” на подсъдимия С. Х.  М..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   за мярката за неотклонение подлежи на жалба и протест в 
7-мо дневен срок от днес пред О. с.-С..

На осн. чл.382, ал.10 от НПК  СЪОБЩАВА на пострадалата К. П. П., че може 
да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.
 


