
 

ПРОТОКОЛ

Номер 143 09.11.2020 г. Град Смолян
Районен съд – Смолян  

На 09.11.2020 година в публично заседание в следния състав:

 Председател: Райна И. Русева

 
Съдебни
заседатели:

Недялка Йорданова
Куклева
Силвия Малинова Берова

Секретар: Татяна Я. Кишанова
Прокурор: Татяна Иванова Найденова (РП-Смолян)

Сложи за разглеждане докладваното от Райна И. Русева Наказателно дело от
общ характер № 20205440200343 по описа за 2020 година.
На именното повикване в 11:00 часа се явиха:
****************************************************************************************************************************************

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА споразумението, сключено между Т. Н. –  прокурор при Районна
прокуратура – Смолян и адвокат М. Г. – Адвокатска колегия – Смолян, защитник на Ж.
Е. К. – обвиняем по ДП  № 436/2018 г. по описа на РУ Смолян, по силата на което:

ПРИЗНАВА Ж. Е. К. , **********, роден на *** г. в с. В., община Смолян, с
постоянен адрес в гр. С., ****, женен, неосъждан, пенсионер, за виновен в това, че:

          На 17.12.2018 г., около 17:30 часа, в гр.Смолян, на пешеходна пътека /Д17/,
намираща се на кръстовището образувано от ул.“Дичо Петров“ и ул.“Хан Аспарух“, при
управление на МПС – лек автомобил „****“, с рег.№ ****, е нарушил правилата за
движение по пътищата, визирани в чл. 119, ал. 1 ЗДвП – "При приближаване към
пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне
стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали
скоростта или спре", в резултат на което е предизвикал ПТП с пресичащата по
пешеходната пътека В. А. С. гр.Смолян, с което по непредпазливост е причинил средна
телесна повреда на В. С. , изразяваща се в "Травма на лява колянна става – счупване на
главичката на лявата малкопищялна кост-фибулата, частична хоризонтална
руптура/разкъсване на предния рог на латерален лигамент на лява колянна става", довело
до трайно затрудняване на движенията на левия долен крайник - престъпление по чл. 343,
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ал. 3, предл. последно, б."а", предл. 2, вр. чл.343, ал. 1, б."б", предл.2, вр. с чл. 342, ал. 1от 
НК.

За извършеното престъпление по чл.343, ал. 3, предл. последно, б."а", предл. 2, вр.
чл.343, ал. 1, б."б", предл. 2, вр. с чл. 342, ал. 1 от НК на подсъдимия Ж. Е. К. , ЕГН
********** му се НАЛАГА наказание при условията на чл. 381, ал. 4 от НПК във вр. с чл.
55, ал.1,т.1 от НК, а именно:

Наказание „ Лишаване от свобода” за срок от 6 / шест / месеца
изпълнението на което, на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от 3
години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение.

На основание чл.343г, вр. чл.343, ал.3, б. „а“ предл.2, вр. чл. 343, ал.1, б.
„б“, предл. 2, вр. чл. 342, ал.1 от НК, подсъдимия Ж. Е. К. се лишава от право да
управлява МПС за срок от 7 /седем/ месеца.

ОСЪЖДА Ж. Е. К. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР-
Смолян разноските по делото в размер на общо 719,60  лева за изготвяне на експертизи.

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 № 343/2020 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 11,30 ч. 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:

 

На основание чл. 309, ал.1 от НПК и с оглед вида на наложеното  наказание
съдът  намира, че  следва  да  се отмени  взетата по отношение на подсъдимия  мярка за
неотклонение  като  съдът
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Председател: _______________________

Секретар: _______________________

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Ж. Е. К. мярка за неотклонение
“Подписка”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок,
считано от пред СмОС.

                                                 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1…………………..

 

2. ………..……..…
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