ПРОТОКОЛ
№ 64
гр. Сливница , 09.03.2021 г.
РАЙОНЕН СЪД – СЛИВНИЦА, I-ВИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ в
публично заседание на девети март, 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 Частно
наказателно дело № 20211890200138 по описа за 2021 година.
На именното повикване в 10:00 часа се явиха:
За районна прокуратура Сливница се явява прокурор Р..
Обвиняемият М. Д. К. се явява лично, представен чрез Началника на ареста
С., бул. „Г.М. Димитров” № 42 и с упълномощеният му защитник адв. Д.Г. –
САК.

СЪДЪТ ЗАПИТВА СТРАНИТЕ ЗА СТАНОВИЩЕ ПО ДАВАНЕ ХОД НА
ДЕЛОТО В ДНЕШНОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ
Прокурор Р.: Да се даде ход на делото.
Адвокат Г.: Да се даде ход на делото.
Обвиняемият К.: Да се даде ход на делото.

Съдът, с оглед становището на страните и след като прецени, че не са
налице процесуални пречки за даване ход на делото
ОПРЕДЕЛИ
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
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СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:
М. Д. К. ЕГН ********** , род. на 02.11.1990 г., българин, български
гражданин, адрес: гр. С., ж.к. О.К., ул. „*“, № 2. неженен, осъждан.
ДОКЛАДВА постъпилото искане от обв. К. на основание чл.65 от НПК с
което се иска да бъде изменена в по-лека прилаганата спрямо обв. мярка за
неотклонение „задържане под стража“ по ДП № 8 / 2020 г. по описа на РДГП
Драгоман, пр. пр. 1257/20 г. по описа на РП Сливница.
Прокурор Р.: Оспорвам искането. Постигнали сме споразумение.
Адв. Г.: Оттеглям искането си за изменение на МНО. С прокуратурата сме
постигнали споразумение, което предстои да бъде изготвено.
Обв. Ц.: Поддържам казаното от защитника ми, оттеглям искането си за
изменение на МНО. Ще сключим споразумение с РП Сливница.

С оглед изложеното от страните, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.н.д. № 138/2021 г. по описа на Районен
съд - Сливница.
Определението подлежи на обжалване в 3- дневен срок от днес.
В случай на обжалване съдът насрочва делото за разглеждане пред СОС с
дата 15.03.2021 г. от 11 ч.
След изтичане на срока за обжалване делото да бъде върнато на РП Сливница,
ведно с препис от протокола и досъдебното производство за сведение.

Съдия при Районен съд – Сливница: _______________________
Секретар: _______________________
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