
 

ПРИСЪДА

Номер 12 27.10.2020 г. Град Смолян

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд – Смолян  

На 27.10.2020 година в публично заседание в следния състав:

 Председател: Петър Х. Маргаритов
Секретар: Величка А. Маркова
Прокурор: Районна прокуратура - Смолян

Славка Бисерова Гемишева (РП-Смолян)

като разгледа докладваното от Петър Х. Маргаритов Наказателно дело от
общ характер № 20205440200551 по описа за 2020 година
 

ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА Ю. А. А. , с ЕГН **********, ***, ЗА  ВИНОВЕН  В  ТОВА  ЧЕ
 :

На 07.10.2020 г. около 15,30 ч. в с.Б., област С., на ул. „*“ до вила „*“, с
посока на движение от с.В., община Б. към центъра на с.Б., е управлявал
моторно превозно средство - лек автомобил марка и модел „*“ с рег. № *, с
концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,69 на
хиляда, установено по надлежния ред, чрез проверка с техническо средство ,
 като  деянието  представлява престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

На  основание чл.  343б  ал.1  от  НК  във  връзка  с  чл.  54  от  НК  НАЛАГА
 на Ю. А. А. наказание  лишаване  от  свобода  за  срок  от ДВАНАДЕСЕТ
 месеца  ,като  на  основание чл.  66  ал. 1 от  НК  ОТЛАГА  изтърпяването  на
 наказанието  за  изпитателен  срок  от  ТРИ  години. ПРИСПАДА  от
изпълнение на  наказанието  лишаване  от  свобода  времето  през  което   Ю.
 А.  е задържан  по  реда на  ЗМВР  на  07.10.2020г , като  един  ден
 задържане  се  зачита  за  един  ден  наказание  лишаване  от  свобода.
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Съдия при Районен съд – Смолян: _______________________

На  основание чл.  343б  ал.1  от  НК  във  връзка  с  чл.  54  от  НК  НАЛАГА
 на Ю. А. А. наказание глоба  в  размер  на 200,00 лева.

На  основание чл.  343г  от  НК  във  връзка  с 343б  ал.1  от  НК    НАЛАГА
 на Ю. А. А. наказание лишаване  от  право да  управлява  МПС за  срок  от
 ПЕТНАДЕСЕТ  месеца, като  ПРИСПАДА  от  изпълнение на  същото
 наказание , времето  през  което  лицето  Ю. А.   е лишен  по
 административен  ред  от  това  си  право  ,съгласно  Заповед  за  налагане  на
 ПАМ № */08.10.2020г., считан от  07.10.2020г  до  влизане  в  сила  на
 присъдата.

ОСЪЖДА Ю. А. А. ДА  ЗАПЛАТИ  в  полза  ан  РС-С.  направените  разноски
 по  делото  в  размер  на 21,00 лева-изплатени  пътни  разноски  на
 свидетелите.

Присъдата  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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