
 

РЕШЕНИЕ

Номер 415 01.09.2020 г. Град Смолян

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд – Смолян  

На 01.09.2020 година в публично заседание в следния състав:

 Председател: Петър Х. Маргаритов

 Съдебни заседатели: Калинка Станиславова Георгиева
Недялка Йорданова Куклева

Секретар: Величка А. Маркова
Прокурор: Славка Бисерова Гемишева (РП-Смолян)

Районна прокуратура - Смолян

като разгледа докладваното от Петър Х. Маргаритов Административно наказателно дело №
20205440200399 по описа за 2020 година
 

РЕШИ:

ПРИЗНАВА  Д. З. Д.  ЕГН  *, ***, ЗА  ВИНОВЕН  В  ТОВА  ЧЕ:

На  06.03.2020г   около  15,25ч  в  гр.С. на  ул.*   № *, като  непълнолетно 
лице, но  разбирайки  свойството  и значението  на извършеното и  можейки 
да  ръководи   постъпките  си, в  едногодишен  срок от  наказването  му  по 
административен  ред  за  управление на  МПС без  съответното  свидетелство
за  управление  на  МПС , наложено  с  НП №   */03.05.2019г  на  Н. на  с.  П.-
гр.С., влязло  в  законна  сила  на  04.06.2019г и  с  НП  номер */22.05.2019г на
 Н.  на  с. П.-гр.С., влязло  в  законна  сила  на 26.09.2019г, е  извършил  
такова  деяние, като  е управлявал МПС * с  рег.  номер * без  да  притежава  
съответното  СУМПС и  деянието  представлява  престъпление по чл.  343в
ал.2  от  НК  във  връзка  с  чл.  63  ал.1  от  НК.

На  основание чл.78а  ал.6  от  НК  ОСВОБОЖДАВА Д. З. Д.  ЕГН  * от 
наказателна  отговорност за  извършеното  от  него  деяние по  чл.  343в  ал.2 
от  НК, като  му  НАЛАГА наказание ОБЩЕСТВЕНО  ПОРИЦАНИЕ,  което 
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Председател: _______________________

Заседатели:  

1. _______________________

2. _______________________

да  се изпълни  посредством  обявяване  на   диспозитива  на настоящото 
решение   на  информационното  табло  на  О. С..

ОСЪЖДА Д. З. Д. , ЕГН  * ДА  ЗАПЛАТИ  в  полза  на  О. -гр.С. направените 
разноски  в  хода  на  ДП  в  размер  на 369,60 лева.

Решението  подлежи  на  въззивно  обжалване  и протестиране в  15-дневен 
срок ,считано  от  днес  пред  ОС-С., като  в  същия  срок  съдът  ще  изложи 
мотивите  си.
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