
ПРОТОКОЛ

Номер 1 09.07.2020 г. Град Смолян
Районен съд – Смолян  

На 09.07.2020 година в публично заседание в следния състав:

 Председател: Петър Х. Маргаритов
Секретар: Росица Атанасова                                             Прокурор: Нено Димов

Съдът намира, че споразумението не противоречи на закона и на морала, като същото следва да бъде одобрено, поради което и
на основание чл. 382 ал. 7 НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА споразумението, сключено между прокурор ***, адв. Р. И.   и  подсъдимия  Р. И. Д. с ЕГН:********** , по силата
на което:

ПРИЗНАВА  подсъдимия Р. И. Д. , * ЗА  ВИНОВЕН  В  ТОВА,  ЧЕ :

На 10.12.2018 год. в коридора на стационара на *  при условията на опасен рециди (извършил е престъплението след като е бил
осъден  на  наказания , кумулирани по ЧНД 1750/2009 г. на Пловдивски окръжен съд за тежко умишлено престъпление на
лишаване от свобода не по – малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66  ал.1  от  НК) ,  е причинил
средна телесна повреда на *** от с*изразяваща се в счупване на бедрената шийка на левия крак, което  е довело до трайно
затрудняване на движението на долния ляв крайник за повече от тридесет дни    и деянието  представлява  престъпление по чл.
131а, предл. 2-ро, вр.чл.129, ал.2, вр.ал.1, вр.чл.29, ал.1, б. „а“ НК     

НАЛАГА на Р. И. Д. на основание чл.131а, вр. с чл.55, ал. 1, т. 1 от НК , НАКАЗАНИЕ „ Лишаване от свобода” за срок от
една  година и три месеца, като същото наказание  следва да се изтърпи при първоначален „СТРОГ РЕЖИМ“, съгласно  чл. 
57  ал.1 т.2 буква  „б”  от  ЗИНЗС.  

На  основание чл.  27  ал.2  от  НК  ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО  наложеното  наказание „ Лишаване от свобода” за срок от
една  година и три месеца по  нохд 345/2020г  на  РС-Смолян към  неизтърпяната  част  от  наказанието  лишаване  от свобода,
наложено  по ЧНД 1750/2009 г. на Пловдивски окръжен съд, като  наказанието  по  НОХД №345/2020г  на  РС-Смолян  е 
наложено  за  деяние , извършено  при  опасен  рецидив.

            ОСЪЖДА Р. И. Д. с ЕГН********** да заплати направените разноски в общ размер на 369,90 лева за изготвената
съдебно – медицинска експертиза по сметка на ОДМВР-гр.Смолян, Банка „ДСК” ЕАД, клон Смолян, BIC:STSABGSF, IBAN:
BG69STSA93003103150001.

            С оглед на това, че съдът е одобрил споразумението ще следва наказателното производство да бъде прекратено, като
съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №345/2020 г. по описа на СмРС.

ПОТВЪРЖДАВА  взетата  мярка  за  неотклонение   „ПОДПИСКА“  спрямо Р. И. Д. с  оглед  вида  на  наложеното наказание
„Лишаване  от  свобода“ за срок от една година и три месеца при първоначален „Строг режим“.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението има силата на влязла  в сила присъда и не подлежи на обжалване.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО,  касаещо  потвърдената  МНО,  подлежи  на въззивно  обжалване и протестиране  в 7-дневен срок,
считано от днес пред  ОС-Смолян.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството подлежи на въззивно  обжалване и протестиране  в 15-дневен срок,
считано от днес пред  ОС-Смолян.

Да  се  съобщи  на  пострадалото  лице ***, че  по  делото  е одобрено  споразумение  и  същият  има  правото  да претендира 
неимуществени  вреди  от  деянието.

 

 

 
          Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието закрито в 10.45  ч.



Съдия при Районен съд – Смолян: _______________________
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