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 Протоколно определение № 

Номер Година 02.07.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 02.07 Година

В закрито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

Наказателно общ характер дело

номер 20205440200294 по описа за 2020 година

ОДОБРЯВА  сключеното  споразумение между Н. Д. – мл. прокурор при Районна прокуратура – С. 
адв. И. С. от АК – С.,  и  подсъдимия  А.  К.  по нохд 294/20  г  по  описа на  РС-Смолян  като:
ПРИЗНАВА А. А. К., [ЕГН],  [дата на раждане] , в [населено място], *, ЗА  ВИНОВЕН  В  ТОВА ЧЕ:
На 16.01.2020г.около 12.00 часа,   в  стая в апартамент  №  72 (в   апартхотел „“   в к.к.П., обл.С., без 
надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1, и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и прекурсорите /ЗКНВП/  е  държал в дървена кутия с размери 15см/9см/5см поставена 
върху скрин с четири чекмеджета държал растителна маса  от марихуана примесена с тютютн с нето 
тегло 1.087грама  и съдържание активен компонент   тетрахидроканабинол (ТХК) 6 тегловни %, на 
стойност 6.52 лева, в най – горното чекмедже на същия скрин, в кутия от крем „“  е  държал 
марихуана с нето тегло 1.819 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК)  
15.3 тегловни%, на стойност 10.92 лева  и   във флакон от „“  намиращ се върху същия скрин  е 
държал  амфетамин с нето тегло 0.063грама и  съдържание на активен компонент 15.85  тегловни %  
амфетамин , на стойност 1.89 лева или всичко на обща стойност 19.32 лева, съгласно Постановление 
№23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотични вещества  за нуждите на 
съдопроизводството, като  деянието  представлява престъпление по чл.354а, ал.3, предл. II – ро,  т.1, 
предл.I-во НК
На  основание по чл.354а, ал.3, предл. II – ро,  т.1, предл.I-во НК във  връзка  с чл. 55, ал.1, т.1 от НК 
НАЛАГА  на А. А. К. наказание „Лишаване от свобода” за срок от 5 /пет/ месеца, като  същото  следва  
да  се  изтърпи  при  първоначален  ОБЩ  режим;
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК от изпълнение на  наказанието  „Лишаване от свобода” 
времето, през което подсъдимият  е бил задържан:
- по реда на ЗМВР на 16.01.2020 год. за срок от 24 часа със Заповед за задържане на лице Р..№8/16.
01.2020 год. на РУ – С., 
-задържан с Постановление от 27.02.2020 год. на РП – С. на основание чл.64, ал.2 НПК на  
04.03.2020г
-задържан  по  взета  МНО с Определение номер 271/05.03.2020 год. на РС – Смолян  по  чнд   
135/2020г за  времето  от 05.03.2020г  до  настоящия момент.
като  един  ден  задържане се зачита за един ден наказание  лишаване от свобода. На основание чл. 
55, ал.3 от НК не се налага кумулативно предвиденото наказание    „Глоба“;
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На  основани е чл.  354а  ал.6  от  НК  ОТНЕМА  в  полза  на  държавата  предмета  на  
престъплението  ,като веществените  доказателства -1бр. полиетиленов плик запечатан с силиконов 
печат №053, съдържащ наркотични вещества – остатък след химическо изследване  по експертиза 
№304/2020г. по опис на БНТЛ на ОДМВР – П. -  остатък от изследвано вещество марихуана с нето 
тегло 1,493 [населено място] на активен компонент тетрахидроканабинол 15,3 тегловни %  и остатък 
от изследвано вещество хомогенна смес от марихуана и тютюн с нето тегло 0,762 гр. и съдържание 
на активен компнент тетрахидроканабинол 6 тегловни %, ведно с празни опаковки по пристигане  , 
изпратени на съхранение в Ц., отдел „Н.“ [населено място], следва  да  ес  унищожат    .
ПОСТАНОВЯВА  веществените  доказателства 1бр. електронна везна иззета с протокол за 
претърсване и изземване от 16.01.2020 год. , предаден  на съхранение в РП- С. да  се  върнат  на  
подсъдимия  А. К..
ОСЪЖДА А. А. К. ДА  ЗАПЛАТИ  в  полза  на  ОД  МВР-С.  направените  разноски  по  делото  в  
размер  на 110,52  лева .

Съдът  намира  че  следва  да  се  постанови  съдебен  акт  по  реда  на чл.  383  ал.2  от  НПК 
относно  отложеното  наказание по нохд №356/2018г  по  описа  на  РС-Силистра.В определения  
изпитателен  срок  подсъдимият  е  извършил  друго  престъпление , за  което  му  е наложено  
наказание  Л..
Поради  изложеното  следва  да  се  приведе  в  изпълнение отложеното  наказание като   на  
основание  чл.  383  ал.2  от  НПК  във връзка  с  чл.  306  ал.1  т.3  от  НПК съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИВЕЖДА  В  ИЗПЪЛНЕНИЕ на  основание чл.  68  ал.1  от  НК  отложеното  наказание „лишаване  
от  свобода  за  срок  от  ТРИ  месеца” по  отношение  А. А. К. по  нохд №356/2018г  по  описа  на  РС-
Силистра , като  същото  наказание следва  да  се  изтърпи ОТДЕЛНО  при  първоначален  ОБЩ  
режим.

С  оглед  на  това  че  съдът  е  одобрил  споразумение по  делото  ще  следва  да  се  прекрати  
прозиводството  по  делото  като съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА  производството  по  нохд №294/2020г  по  описа  на  РС-Смолян.
Определението  за  одобряване  на  споразумението  има  С.  на  влязла  в  сила  присъда  и не  
подлежи  на  обжалване.
Определението  по чл.  383  ал.2  от  НПК  подлежи  на  въззивно  обжалване  и протестиране  в 
15-дневен  срок ,считано  от  днес.
Съдът  намира  че  следва  да  се  потвърди  взетата  МНО  задържане  под  стража, с  оглед  вида  
на  наложеното  ефективно  наказание Л. , като на  основание чл.  309  ал.1 и  ал.2  от  НПК   съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА  взетата  МНО  „Задържане  под  стража“  спрямо А. А. К..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  ,касаещо  МНО  подлежи  на  въззивно  обжалване  в  седмосдневен  срок 
,считано  от  днес  пред  ОС-Смолян.


