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 Протоколно определение № 

Номер Година 13.07.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 13.07 Година

В закрито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

Наказателно общ характер дело

номер 20205440200187 по описа за 2020 година

Съдът намира, че споразумението не противоречи на закона и на морала, като същото следва да 
бъде одобрено, поради което и на основание чл. 382 ал. 7 НПК съдът 
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА споразумението, сключено между С. Г. –  прокурор в Районна прокуратура – [населено 
място] и адвокат В. П. от АК [населено място], упълномощен защитник на подсъдимия по 
горепосоченото Н. дело: М. Г. Б. с ЕГН: [ЕГН] от [населено място], ул. „*“ *, ПО СИЛАТА НА КОЕТО 
ПРИЗНАВА подсъдимият М. Г. Б. -  [дата на раждане] год. в [населено място], област С., б*“ – 
[населено място], *, ЕГН: [ЕГН], ЗА ВИНОВЕН в това че: 
На 15.12.2019 г. около 15.40 ч., в кухненското помещение на обитаваното от него жилище на адрес 
[населено място], ул. „*“ *, ет.1, е държал на 9 /девет/ броя боеприпаса за огнестрелно оръжие с боен 
калибър 7,62х39мм; 6 /шест/ броя боеприпаса за огнестрелно оръжие с боен калибър 7,62х54 мм R; 
един боеприпас за огнестрелно оръжие с боен калибър 5,45х39 мм; два боеприпаса за огнестрелно 
оръжие с Б. калибър 7х63 мм; един боеприпас за огнестрелно оръжие с боен калибър 30-06; един 
боеприпас за огнестрелно оръжие за огнестрелно оръжие с боен калибър 308 Win; и един боеприпас 
за огнестрелно оръжие с боен калибър 6,5х52 мм., по смисъла на чл.7, ал.1 от Закона за оръжията, 
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, без да има за това надлежно 
разрешение, като деянието представлява престъпление по чл.339, ал.1 от НК.
На основание чл. 339, ал.1 от НК, във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия М. Г. Б., 
ЕГН: [ЕГН] наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца, което наказание на основание 
чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС  следва  да се  изтърпи при първоначален ОБЩ режим.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.1 от НК, от така наложеното наказание „Лишаване от свобода” 
времето, през което подсъдимия Б. е бил задържан по ЗМВР, със Заповед № У. */15.12.2019 год. в 
РУ – С. за срок от 24 часа, като един ден задържане се зачита за един ден наказание „лишаване от 
свобода“.
На  основание чл. 53 ал.2, б.“а“ от НК ОТНЕМА в  полза  на  държавата 25 броя гилзи и 1 брой 
цилиндрично тяло, наподобяващо куршум и  2 броя куршума, оставени на съхранение в РУ – С. , като  
същите  следва  да  се  предадат  по  компетентност  на  служба  КОС  за  предприемане  на  
действия по  унищожаване.
Постановява  вещественото  доказателство -1 брой З. за почистване на оръжие, оставено на 
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съхранение в РУ – С., ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика  Мл. Б..
С оглед на това, че съдът е одобрил споразумението ще следва наказателното производство да 
бъде прекратено, като съдът:
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 187/2020 г. по описа на СмРС.
Определението за одобряване на споразумението има силата на влязла в сила присъда и не 
подлежи на обжалване.
Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване в 15-дневен срок, считано 
от днес пред  ОС-Смолян.

На основание чл. 309, ал.4 от НПК и с оглед вида на наложеното наказание съдът намира, че следва 
да се потвърди  взетата по отношение на подсъдимия МНО  „Подписка“ като  
ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на подсъдимия М. Г. Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от пред СмОС. 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.С. Б.……….
           
                                             2.К.  Г.………………

                                                           Протоколът изготвен в с.з.
                                                          Заседанието закрито в 09.15 ч.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


