                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 269

                                            гр. Сандански, 26.01.2018 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и шести януари, през  две хиляди и седемнадесета година, наказателно отделение, трети състав:

	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                                                   
             и при участието на секретаря Валентина Томова и прокурора Ангел Атанасов, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 455  по описа на съда за 2017 г. 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

ПРИСЪДИ:
	
    ПРИЗНАВА подсъдимия Г. М./G. M./,  роден на 22.02.1973г в Р.Гърция, грък, гръцки гражданин, разведен, безработен, със средно образование, с постоянен адрес  Р. Гърция гр. XXXXXXXXX, ул.„ XXXXXXXXX“№XX, не осъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че: 
 На  17.11.2016г., около 02.10 ч., в гр.XXXXXXXX, по улица "XXXXXXXXXXX " пред дом №XX,  е управлявал моторно превозно средство -лек автомобил, марка "БМВ " с рег. №XXXXXXXXXXX, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,25 на хиляда, установено по надлежния ред, предвиден в Наредба №30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС - престъпление по чл. 343б ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА , като на основание чл. 343б, ал.1 от НК,  вр. чл. 55, ал.1, т.1  от НК му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 9 /девет/  месеца и „Глоба“ в размер на  500.00 /петстотин/ лева.  

На основание чл.66, ал„1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три години.

На основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК Лишава подсъдимия Г.М./G. M./ с установена по-горе самоличност  -  от правото да управлява МПС за срок от 1 /година/ , считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл.189, ал.3 от НПК осъжда подсъдимия Г. М./G. M./ с установена по-горе самоличност да заплати сторените в хода на производството разноски както следва – сумата от 354,12 /триста петдесет и четири лева и дванадесет стотинки/ по сметка на ребуликанския бюджет за възнаграждение на вещи лица в досъдебното производство и по сметка на РС Сандански – сумата от 70.00 /седемдесет/ лева възнаграждение на вещи лица. 

     Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в седемдневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Благоевград.


                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

