
 

ПРОТОКОЛ

Номер 1 14.07.2020 г. Град Смолян
Районен съд – Смолян  

На 14.07.2020 година в публично заседание в следния състав:

 Председател: Райна И. Русева
Прокурор: Районна прокуратура - Смолян

Нено Генчев Димов (52210 РП-Смолян)

Сложи за разглеждане докладваното от Райна И. Русева Наказателно дело от общ характер №
20205440200346 по описа за 2020 година.
На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

на основание чл. 382 ал. 7 НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА споразумението, сключено между Н.Д. – мл. прокурор при Районна прокуратура –
С. и адвокат Ф. Т. – Адвокатска колегия – С., защитник на А. Г. Б. – подсъдим по бързо
производство № 244/2020 г. по описа на РУ Смолян, по силата на което:

ПРИЗНАВА А. Г. Б. , *** за виновен в това, че:

На 22.06.2020 година около 12,05 часа като затворник изтърпяващ наказание „лишаване от
свобода“ за срок от осем месеца, наложено му с Протоколно определение № 84/13.08.2019 год.
по ЧНД № 126/2019 год. на Районен съд – П., влязло в сила на 29.08.2019 год. в З. „С. – гр. С. към
Затвора гр. П. е избягал от  външен работен обект – „Почистване район Кравеферма“ към
Затворническо общежитие от открит тип „С. – гр. С. към Затвора гр. П., където е бил назначен на
работа със Заповед № 204/15.06.2020 год. на Началника на ЗООТ гр. С. - престъпление по чл.
297, ал.1 НК.
На основание чл. 297, ал.1 във връзка с чл. 54 от НК НАЛАГА на обвиняемия А. Г. Б. ***
наказание  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от една 1 (една) година при първоначален
„строг режим“.
Ще следва на основание чл. 27, ал.1 от НК да се присъедини изцяло към към неизтърпяната  част
от наказанието „Лишаване от свобода“ търпяно от подсъдимия А. Г. Б. към момента на
извършеното деяние по чл. 297, ал.1 от НК, наложено му с протоколно определение №
84/13.08.2019 г. по ЧНД № 126/2019 г. на РС – П., влязло в сила на 29.08.2019 г., и наложеното
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от една година за извършеното деяние по чл. 297, ал.1
от НК по НОХД № 346/2020 г. по описа на РС – С., поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 27, ал.1 от НК изцяло към към неизтърпяната  част от



Съдия при Районен съд – Смолян: _______________________

наказанието „Лишаване от свобода“ търпяно от подсъдимия А. Г. Б. към момента на извършеното
деяние по чл. 297, ал.1 от НК, наложено му с протоколно определение № 84/13.08.2019 г. по ЧНД
№ 126/2019 г. на РС – П., влязло в сила на 29.08.2019 г., и наложеното наказание „Лишаване от
свобода“ за срок от една година за извършеното деяние по чл. 297, ал.1 от НК по НОХД №
346/2020 г. по описа на РС – С..
Определението за присъединяване на наказанието подлежи на обжалване  в 15 дневен срок,
считано от днес пред ОС С..
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 № 346/2020 г. по описа на С.РС.

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

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване в 7-дневен срок,
считано от днес пред  ОС-С..

 

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието закрито в 11,30 ч.

 


	ПРОТОКОЛ

