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 Присъда № 609

Номер 609 Година 06.07.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 06.07 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

Наказателно общ характер дело

номер 20205440200316 по описа за 2020 година

ПРИЗНАВА Б. Г. Б. ,  [дата на раждане]  в [населено място], с постоянен адрес [населено място], ул. 
„*, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА ЧЕ :
На 07.06.2020 год. около 21,40 часа в [населено място] на ул.*, без надлежно разрешително, 
съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, е ДЪРЖАЛ 
високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 вр. с ал.2 от ЗКНВП,  а именно- 
марихуана с нетно тегло 18,36 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 
5,6 тегловни % /ТХК/, на стойност 110,16 лева /определена съгласно Постановление №23 на МС от 
29.01.1998 год. / , като  деянието  представлява  престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК.
На  основание чл.  354а  ал.3  т.1  от  НК  във  връзка  с  чл.  55  ал.1  т.1  от  НК  НАЛАГА  на Б. Г. Б. 
наказание „лишаване  от  свобода  за  срок  от  ЕДИНАДЕСЕТ  месеца”, като  на основание  чл.  66  
ал.1  от  НК  ОТЛАГА  изтърпяването  на  наказанието  за  изпитателен  срок  от  ТРИ  години.
ПРИСПАДА  от  изпълнение на  наказанието „лишаване  от  свобода”  времето  през  което  Б.  Б.  е 
бил  задържан  за  срок  от  24  часа  по  реда  на  ЗМВР  на  07.06.2020г със  Заповед   
1862-73/07.06.2020г,  като  един  ден  задържане  се  зачита  за  един  ден  наказание  лишаване  от  
свобода .
На  основание чл.  55  ал.3  от  НК  НЕ  НАЛАГА  кумулативно  предвиденото  наказание  глоба.
ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства- останали след извършване на експеризата 17,29 
грама марихуана - предадени за съхранение в Централно митническо управление отдел „М. - Н.“ С. , 
да   бъдат   УНИЩОЖЕНИ.
ПОСТАНОВЯВА  вещественото  доказателство-празен  полиетиленов  плик, приложен  към  делото , 
да  се  унищожи   като  вещ  без  стойност.
ОСЪЖДА *Г. Б.  ДА  ЗАПЛАТИ  на ОДМВР- С. сумата  от  75,39 лева -разноски  за  назначената  за 
ФХЕ, вносими по сметка на ОДМВР- С.: Банка Д.-ЕАД, клон С.,: ВG69 STSA93003103150001.
Присъдата  подлежи  на  въззивно  обжалване  и протестиране  в  15-дневен  срок ,считано от  днес  
пред  ОС-Смолян  като  в  същи я срок  съдът  ще  изложи  мотивите  си.
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СЪД  ЗАСЕДАТЕЛИ:
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1………………………….В.Грашев

2………………………….П.К.


