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 Протоколно определение № 10188

Номер 10188 Година 16.09.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 16.09 Година 2020

В закрито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от съдия Янков

Наказателно общ характер дело

номер 20205430200094 по описа за 2020 година

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ   като непротиворечащо на 
закона и морала, постигнато и подписано между  – Прокурор в РП-С.  С. и 
адвокат  М. О. – адвокат  от адвокатска колегия С.  - защитник   на Б. Р. Г.,   
ЕГН: *,  подсъдим  по НОХД  № 94/2020 г. по описа на РС-М., по силата на 
което:

I.ПРИЗНАВА подсъдимия Б. Р. Г. - роден на *** г. в село Е., община Р., 
живущ в село Е., община Р., област С., българин, с българско гражданство, с 
основно образование, женен, работи като гатерист в „Меал Крини Лес” ЕООД, 
ЕГН: *, неосъждан,  ЗА ВИНОВЕН  /с форма на вина – пряк умисъл/  за това, 
че: 
На 14.07.2020 год. около 09.35 часа, в с. Войкова лъка, общ. Р., управлявал 
МПС - лек автомобил марка и модел „*****" с per. № *****, с концентрация на 
алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,82 на хиляда, установено по 
надлежния ред с техническо средство „******" с фабр.№ ***** - престъпление 
по чл. 343б, ал. 1 от НК. 

ІІ. ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО
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На основание  чл.343б, ал.1,  във във вр. чл.55, ал.1, т.1 от Наказателния кодекс 
на подсъдимия  Б. Р. Г. СЕ НАЛАГА  наказание  „Лишаване от свобода” за 
срок от 5 (пет) месеца, като на основание чл.66, ал.1 от Наказателния кодекс 
изпълнението на наложеното наказание СЕ ОТЛАГА  за срок от 3 (три) години. 
На основание чл.59 ал.2 във връзка с ал.1 от НК от наказанието „лишаване от 
свобода”  ПРИСПАДА   времето, през което подсъдимият е бил задържан 
Заповед за задържане на лице от 14.07.2020 г. на  Началник група към ОД на 
МВР – С., РУ М. за срок до 24 часа от органите на МВР, като един ден 
задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.
На основание чл. 343г във връзка с чл. 343б, ал.1 от Наказателния кодекс  
ЛИШАВА подсъдимия  Б. Р. Г. от право по чл.37 ал.1 т.7 от НК да управлява 
МПС за срок от 7 (седем) месеца, като на основание чл. 59 ал.4 от НК 
ПРИСПАДА  времето, през което му е било отнето свидетелството за 
правоуправление на МПС по административен ред въз основа на Заповед за 
прилагане на принудителна административна мярка № 20-0298-000068 от 
14.07.2020 год. по чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП на Началник група към ОД на 
МВР - С. - РУ М., считано от  14.07.2020 година до влизане в сила на 
определението на съда за одобряване на споразумението.
На основание чл.55 ал.3 от НК на подсъдимия не се налага  наказание „глоба”.
ІІІ. Разноски по делото – не са направени.

ІV. Веществени доказателства – няма.

V. Имуществени щети - няма.
                                                 
С ОГЛЕД постигнатото споразумение съдът намира,  че производството по 
настоящото дело следва да бъде прекратено и мярката за неотклонение, взета 
спрямо  подсъдимия отменена, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА  производството по НОХД № 94/2020 г. по описа на Районен 
съд-М..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  за прекратяване е окончателно и не подлежи на 
обжалване.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ”Подписка”, взета спрямо  подсъдимия  Б. 
Р. Г..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   за мярката за неотклонение подлежи на жалба и протест в 
7-мо дневен срок от днес пред Окръжен съд-С..
 


