


                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 118

                                            гр. Сандански, 10.01.2018 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на десети януари, през  две хиляди и осемнадесета година, наказателно отделение, трети състав:
	                                     
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                                                                        
             и при участието на секретаря Галина Герганова и прокурора Николай Захманов, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 789  по описа на съда за 2017 г. 

Въз основа на закона и доказателствата по делото,


                                                               ПРИСЪДИ:
	
    ПРИЗНАВА подсъдимия Д. Х. Д.  - роден на 10.01.1988 г. в гр. XXXXXXXXX, с постоянен адрес в гр. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” № XX, българин, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, безработен, с ЕГН XXXXXXXXX ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.10.2017 г.,  около 21,50 часа, в с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX,  в района на „XXXXXXXXXX“, движейки се от училището в село XXXXXXXXXX  в посока към центъра на селото, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка и модел „Форд КА“ с рег. №XXXXXXXXXX, собственост на А. Н. И. – Г. от град  XXXXXXXXXXXX, без да притежава съответно свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство и в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без да притежава съответно свидетелство за правоуправление – с наказателно постановление рег. №16-0339-001358/05.12.2016 г. на Началника на РУП-XXXXXXXXXX , връчено на 05.04.2017 г. и влязло в сила на 13.04.2017 г.  – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА , като на основание чл.343в, ал.2 от НК, вр. чл. 373, ал. 2 от НПК,  вр. чл. 54 от НК му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от две години и „глоба“ в размер на 500.00 /петстотин/ лева.
На  основание чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯВА така определеното наказание „лишаване от свобда“ с една трета, а именно: 8 месеца „Лишаване от свобода” му налага наказание една година и четири месеца „Лишаване от свобода”, което на основание   чл.57, ал.3, вр. с ал.1, т.2, б.“в“  от ЗИНЗС  следва да изтърпи при първоначален общ режим. 
На основание чл. 301, ал. 1 , т. 8от НПК, вр. чл. 68, ал. 1 от НК ПОСТАНОВЯВА  Д. Х. Д. с установена по делото самоличност  да изтърпи ефективно наказането „лишаване от свобода“ за срок от една година, наложено му по НОХД №686/2017г. по описа на РС Благоевград, изтърпяването на което е било отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от три години. 
На основане чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определя общ режим на изтърпяване на наказането. 

     Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15 /петнадесет/ - дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Благоевград.


                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:



