ПРОТОКОЛ
№ 34
гр. Сливница , 11.02.2021 г.
РАЙОНЕН СЪД – СЛИВНИЦА, I-ВИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ в
публично заседание на девети февруари, през две хиляди двадесет и първа
година в следния състав:
Председател:

Николай С. Василев

при участието на секретаря Ивана Б. Петрова
Сложи за разглеждане докладваното от Николай С. Василев Наказателно
дело от общ характер № 20201890200619 по описа за 2020 година.
На именното повикване в 10:30 часа се явиха:
За Районна прокуратура - гр. Сливница, редовно призована, явява се
районния прокурор Д..
Подсъдимият Е. К., редовно призован, явява се лично.
СЪДЪТ ДОКЛАДВА МОЛБА с вх. № 350/09.02.2021 г. от защитника на
подсъдимия.

СЪДЪТ ИЗСЛУШВА СТАНОВИЩЕТО НА СТРАНИТЕ ПО
ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО В ДНЕШНОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ.
Прокурор Д.: Да се даде ход на делото.
Подсъдимият К.: Да се даде ход на делото.

Съдът, след като прецени, че не са налице процесуални пречки за
даване ход на делото в днешното съдебно заседание,
ОПРЕДЕЛИ
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Производството е по реда на чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК.
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ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ
Прокурор Д.: Считам, че са налице условията на чл. 68, ал. 1 от НК,
подс. Е. К. да изтърпи наказанието лишаване от свобода за срок от 4 месеца,
наложено му с определение 354 от 13.05.2013 г. по НОХД № 1647 от 2013 г.
по описа на РС Пловдив, влязло в сила на 13.05.2013 г., изпълнението на
което е било отложено, моля същият да изтърпи наказанието при
първоначален строг режим, поради което ви моля да постановите решение в
този смисъл. Да се приеме молбата.
Подсъдимият К.: Аз изтърпях наказанието. Да се приеме молбата.
ДАВА ПОСЛЕДНА ДУМА НА ПОДСЪДИМИЯ
Подсъдимият К.: Нямам какво да добавя.
След проведено съвещание съдът обяви определението си публично.
Производството е по реда на чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК.
Настоящият съдебен състав с протоколно определение от 26.01.2021 г. е
одобрил споразумение, с което подсъдимият Е. С. К. е признат за виновен в
извършването на престъплене по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, извършено на
15.04.2016 г. и му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 5
месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. Видно от
справката за съдимост престъплението е извършено в рамките на
изпитателния срок на условното осъждане по НОХД № 1647/2013 г. по описа
на РС-Пловдив, в сила от 13.05.2013 г. Съгласно чл. 68, ал. 1 от НК ако до
изтичане на определения от съда изпитателен срок осъденият извърши друго
умишлено престъпление от общ характер, за което, макар и след този срок, му
бъде наложено наказание лишаване от свобода, той изтърпява и отложеното
наказание. Същото следва да бъде изтърпяно при първоначален общ режим
на основание чл. 57, ал. 2, т. 3 от ЗИНЗС. По тези съображения и на
основание чл. 306, ал. т. 3 от НПК, вр. чл. 68, ал. 1 от НК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:
ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл. 68, ал. 1 от НК
наложеното на подсъдимия Е. С. К., ЕГН: ********** /със снета по делото
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самоличност/ наказание лишаване от свобода за срок от 4 месеца, наложено с
определение № 354 от 13.05.2013 г. по НОХД 1647/2013 г. по описа на РС Пловдив, влязло в сила на 13.05.2013 г., изпълнението на което е било
отложено на основание чл. 66 от НК за срок от 3 години.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС
подсъдимият да изтърпи наказанието при първоначален общ режим.
Определението подлежи на обжалване и протест по реда на гл. 21 от
НПК в 15-дневен срок от днес пред Софийски окръжен съд.

Съдия при Районен съд – Сливница: _______________________
Секретар: _______________________
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