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 Мотиви № 

Номер Година 16.07.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На Година

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Петър Маргаритов

 дело

номер 20205440200173 по описа за година

В  РС-С.  е внесен  обвинителен  акт срещу   К.М. като  е повдигнато  обвинение затова, че  
23.11.2017г., около 19:30 часа, в стая № * в З. – С.  местност “*”, землището на Г. С. без надлежно 
разрешително, съгласно чл. 73 , ал. 1 във вр. с чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и прекурсорите, е държал високорискови наркотични вещества , а именно: хероин с нето 
тегло 0,189 грама и съдържание на активен компонент „диацетилморфин“ /ДАМ/ 38,7 тегловни 
процента, на стойност 17,01 лева, като деянието представлява маловажен случай - престъпление 
по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК.

Подсъдимият се  явява  в  проведеното  разпоредително  заседание  и   не  се  явява   при 
разглеждането  на  делото  по  същество.

Представителят  на  РП-С. поддържа  обвинителния акт,  като  иска  налагане  на  наказание 
глоба  в  размер  на  300  лева.

След  като  се  запозна  с  прпиобщените  доказателства  съдът  намира  за  установено  от  
фактическа  страна  следното:

К.М. е  ***.
През 2017г  К. Г. М. излежавал присъда „Лишаване от свобода“ в З., Г. към За. Г.П., местност 

„*“, землище на Г., наложена му с Присъда № 30/26.03.2014г. по НОХД№ 267/2014г. по описа на 
Окръжен съд – П., в сила от 11.02.2015г.

На 23.11.2017 г., в З.–С. е получена информация че в стая  * на о. се държат наркотични  
вещества, В килия № *. находяща се на първи етаж, били настанени лишените от свобода - 
свидетелите Н. Н. В., Й. Р. М., П. К. С., Ц. В. Ц. и подсъдимия К. Г. М.. Около 19:30 часа, в килия № *. 
свид.Р. Д. и П. А./с.  на  Г./ влезнали  в  килията  и  извършили обиск на К. М.. При обиска намерили в 
джоба на якето му  сгънат бял хартиен лист. Д. разгънал листа хартия и видял, че в него има кафяво 
прахообразно вещество. В този момент М. бутнал листа от ръцете на свид.Д., от което кафявото 
прахообразно вещество се разпиляло на пода. Свидетелите Д. и А. опитали да съберат веществото 
от земята, но М. се хвърлил на земята с цел с тялото си да заличи веществото, което се разпиляло. 
Свид.Д. и А. събрали веществото, което било разпиляно по пода като го поставили обратно в белия 
лист, който оставили на масата в килията и обозначили като Обект № *. С. намерили под дюшека на 
леглото, което ползвал М. един хартиен свитък, съдържащ кафяво прахообразно вещество – Обект 
№ *, което оставили на масата в килията, в белия хартиен лист.Пред  свидетелите  А. , Д. и М.   
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подсъдимият  заявил  ,че намереното  под  леглото  вещество  е негово  и  същото  съдържа  хероин  
.На  място  е  извършен  оглед   на  местопроизшествие от  разследващ  полицай , като  въпросния  
обект  № 6  е иззет  и описан  надлежно  в  протокола.

По  делото  е приета назначената и изготвена физико - химическа експертиза в  хода  на 
образуваното  ДП от  вещото  лице В.. От заключението се установява, че обозначеното като Обект 
№ 5 в експертизата /и като Обект № 6 в протокол за оглед на местропроизшествие/ - намерено 
вещество  под дюшека на леглото на М., съдържа наркотичното вещество хероин с нето тегло 0,189 
грама и процентно съдържание на активен компонент - диацетилморфин - 38,7 тегловни %. 

Видно от протокол за оценка на наркотични вещества стойността на намерения  под  леглото  
хероин  възлиза на 17,01 лева.

По  делото  не  е спорно  че  М.  е държал  под леглото  си  посоченото    наркотично  
вещество хероин , като  в  тази  насока  са   показанията  на  разпитаните  свидетели.Наркотичното  
вещество  е намерено  под  дюшека  на  подсъдимия , като  е логично  именно  подсъдимият  да  е 
упражнявал  фактическа  власт  спрямо  въпросния  свитък  , съдържащ  наркотичното   вещество 
хероин.

Правни  изводи:

Въз основа на така приетите фактически положения  съдът  намира, че Кр.М.   е  осъществил  
от  обективна  исубективна  страна  състав  на престъплението по чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал. 3, т. 
1 от НК .

От  обективна  страна  се  установи  че на 23.11.2017г. около 19:30 в стая № * в З., местност 
„*“, Г. към З. Г.П.,  подсъдимият  е  държал без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 
от ЗКНВП  високорискови наркотични вещества , а именно: хероин с нето тегло 0,189 грама и 
съдържание на активен компонент „диацетилморфин“ /ДАМ/ 38,7 тегловни процента, на стойност 
17,01 лева, като случаят е маловажен. 

Настоящият случай се явява маловажен по смисъла на чл. 93, т. 9 от НК, тъй като 
конкретното престъпление е с по-ниска степен на обществена опасност, спрямо обикновените случаи 
на престъпление от същия вид. По- ниската степен на засягане на обществените отношения 
свързани се извежда от занижената степен на обществена опасност на деянието, с оглед на малкото 
количество на държания наркотик.

От  субективна  страна деянието е  извършено  умишлено - с  пряк умисъл, като  
подсъдимият   е бил  наясно , че  държи  забранени  наркотични  вещества .

Поради  изложеното  съдът  призна  М.  за  виновен  по  повдигнатото  му  обвинение за  
извършено  престъпление  по по чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал. 3, т. 1 от НК, като  за  това  
престъпление се  приедвижда  наказание глоба до  1000 лева .

При  определяне  на  наказанието  съдът  отчете  следните  смекчаващи  обстоятелства-
оказаното  съдействие ,  изразеното  съжаление , трудовата  му  ангажираност  към  настоящия  
момент  и сравнително  малкото  количество  наркотично  вещество.

Като  отегчаващо  обстоятелство  се  отчете  съдебно  минало на  подсъдимия , като  
същият  е  осъждан  многократно  за  извършени  престъпления  по  чл.  354а  от  НК. 

Съдът  намира  че  подсъдимия следва  да  се  наложи  наказание глоба  под  средния 
размер - в  размер  на  300 лева , като  същото наказание  е  съобразено  и с  имущественото  му  
състояние.

Съдът  осъди  подсъдимия да  заплати  направените  по  делото  разноски.
СЪДИЯ…………..


