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 Протоколно определение № 

Номер Година 28.08.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 28.08 Година 2020

В открито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Петър Маргаритов

Наказателно общ характер дело

номер 20205440200305 по описа за 2020 година

на основание чл. 382 ал. 7 НПК съдът 
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА споразумение, сключено между *** – прокурор при Р. П. – Смолян и А. *** – Адвокатска 
колегия – С. служебен защитник на М. Д. М., с ЕГН: *, от Г.*** – подсъдим по НОХД №305/2020 г. по 
описа на РС С. ПО СИЛАТА НА КОЕТО
ПРИЗНАВА подсъдимия М. Д. М., с ЕГН: *, роден на *** г. в Г.С. с постоянен адрес в Г.С. област Х. 
У.”***” *** , ***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:
На 20.12.2019 год. около 10,15 часа, на кръстовището образувано от път III – 866 и път III – 8641, с 
посока на движение от *към *, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка и 
модел „***“ с рег.№***, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно 
отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за 
прилагане на принудителна административна мярка №18-0351-***/22.02.2019 год., издадена от РУ - С. 
връчена на 26.02.2019 год. и влязла в законна сила на 13.03.2019 год,, като деянието представлява 
престъпление по чл.343в, ал.3 във вр. с ал.1 от НК.
На основание чл.343в, ал.3 във вр. с ал.1 от НК, във връзка с чл. 55, ал.1, т. 2, б. „б“ от НК, заменя  
предвиденото  наказание  лишаване  от  свобода  до  три  години с  наказанието  пробация, като 
НАЛАГА  на подсъдимия  М. Д. М., с ЕГН: *, наказание “ПРОБАЦИЯ”, което се състои и изпълни в 
следната съвкупност от пробационни мерки:
– “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 10 (десет) месеца, което да се 
изпълни чрез явяване и подписване на осъдения при пробационен служител или определено от него 
лице, в периодичност от ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.
- “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 10 (десет) месеца, 
които да се проведат в пробационна служба по настоящ адрес на осъдения или по изключение на 
друго подходящо място, ако важни причини налагат това, с планирани и извънредни срещи, по искане 
на  пробационния служител или осъдения.
На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага кумулативно предвиденото наказание „Глоба”;

С оглед на това, че съдът е одобрил споразумението ще следва наказателното производство да бъде 
прекратено, като съдът:
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ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 305/2020 г. по описа на СмРС.
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 15-дневен срок, считано 
от днес пред  ОС-Смолян.

Протоколът изготвен в с.з.
Заседанието закрито в 13:45 ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:

На основание чл. 309, ал.4 от НПК и с оглед вида на наложеното наказание съдът намира, че следва 
да се отмени взетата по отношение на подсъдимия МНО  „Подписка“ като  
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия М. Д. М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от пред СмОС.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


