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 Мотиви № 

Номер Година 17.07.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На Година

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Петър Маргаритов

 дело

номер 20205440200316 по описа за година

В  РС-С. е внесен  обвинителен  акт срещу   Б. Б. като  е повдигнато  обвинение ,затова, че  
на 07.06.2020 год. около 21,40 часа в * на ул.“*, в жилищен апартамент №3, 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  , като  деянието  представлява  
престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК.

Делото  се  разгледа  в  отсъствие на  подсъдимия, като защитникът адв.П.  пледира 
прилагане на разпоредбата на чл. 55 ал.1 т-.1  от  НК  при  определяне  на  наказанието и  
неналагане  на  кумулативното  наказание глоба.

Представителят  на  РП-С.  поддържа  обвинителния акт,  като  иска  налагане  на  наказание 
при  условията  на  чл.  54  от  НК , а  именно - наказание Л. за  срок  от  една  година  с  
приложението  на  чл.  66  ал.1  от  НК  и  кумулативно  предвиденото  наказание глоба  в  размер  на  
2000  лева.

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

Б.  Б. е ***.
На 07.06.2020 г. около 16,00 часа в Р. С. е получена оперативна информация, че  Б. Б. държи 

наркотични вещества и има вероятност  да ги унищожи или укрие. Във  връзка  с тази  информация  
св.А. Б. и св.Й. А. - с. в Р. С. предприели действия по установяване местонахождението на лицето.Б. 
бил установен в *. Полицейските служители извършили проверка на Б. по реда на ЗМВР, като не 
били открити забранени вещи и предмети. По време на разговора подсъдимият споделил на 
полицаите, че в дома си в *  наркотични  вещества.

За времето от 21,40 до 22,55 часа на 07.06.2020 год., в условията на неотложност било 
извършено претърсване и изземване в ползвано от Б.  жилище, находящо се в *, ул. *. По време на 
претърсването били открити в коридора  на портманто полиетиленов плик, съдържащ суха тревна 
маса с бруто тегло 19,43 грама, която при извършения полеви наркотест реагирала на марихуана. За 
горното действие по разследването, полицейският орган съставил протокол, в който подробно описал 
намерените  в жилището вещества и  ги иззел като веществени доказателства. В протокола за 
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претърсване и изземване, Б. собственоръчно записал , че намерените вещества са негови и  за 
лична употреба.

Б. бил задържан  със Заповед за задържане на лице с Р.. № */07.06.2020 г. на Р.-С..
Съставеният протокол за претърсване и изземване е одобрен  с Определение № 

437/08.06.2020 г. на РС-С.
По  делото  е приобщена  изготвената   в  хода  на  ДП експертиза  от  вещото  лице  В. , като  

вещото лице  сочи, че представената за изследване суха зелено-кафява растителна маса 
представлява марихуана с нето тегло 18,36 грама и съдържание на активен компонент - 
тетрахидроканабинол (ТХК) - 5,6 тегловни %, с остатък след изследването 17,29 [населено място] от 
марихуаната след изследването е предаден за съхранение на Ц. „М. - Н.“ С..

Горната  фактическа  обстановка  не  е спорна  като  в  подкрепа  на  същата  са  показанията  
на  свидетелите А.  и Б.,  прочетените  обяснения  на  Б.  в  качеството  му  на  обвиняем ,изготвения  
протокол  за  претърстване  и  иззеземване  и  изготвената  ФХЕкспертиза.По делото  не е спорно ,че  
Б.  е държал  в  дома  си  посоченото   наркотично  вещество , като  това  обстоятелство  не  е 
оспорена в  хода  на  производството. Същата  растителна  маса  е надлежно  иззета    и изследвана   
по  предвидения  ред  в    НПК, като  не  е спорно ,че  същата  представлява  марихуана.

Правни  изводи:
При така описаната фактическа обстановка  съдът  намира, че с деянието си от обективна и 

субективна страна Б. Б. е осъществил състав на престъплението по чл.354а, ал.3, т.1 от НК.
От обективна страна   се  установи , че на 07.06.2020 год. около 21,40 часа  подсъдимият е 

държал в дома си в *, без надлежно разрешително, съгласно ЗКНВП, високорисково наркотично 
вещество, а именно марихуана с нетно тегло 18,36 грама, със съдържание на активен компонент 
тетрахидроканабинол 5,6 тегловни % /ТХК/, на стойност 110,16 лева .

От субективна страна деянието е извършено от подсъдимия умишлено- с пряк умисъл .Б. е 
съзнавал общественоопасния характер на деянието  и е целял настъпването на общественоопасните 
последици. Б. е държал високорисково наркотично вещество-марихуана, съдържаща активно 
вещество тетрахидроканабинол.

Поради изложеното съдът  призна  подсъдимия  за  виновен  по  повдигнатото    обвинение  
за  извършеното  престъпление , описано  в  обвинителния  акт.

При  определяне  на  наказанието  съдът  отчете  следните  смекчаващи  обстоятелства-
чистото   съдебно  минало на подсъдимия ,оказаното  пълно  съдействие  от  страна  на  подсъдимия 
, като  именно  поради  това  съдействие  е разкрито  посоченото  престъпение, изразеното  
съжаление,  добрите  характеристични  данни  на  подсъдимия,  като същият  е трудово  ангажиран.

Като  отемчгачващо  обстоятелство  се  отчете  сравнително  немалкото  количество  
наркотично  вещество , държано  от  подсъдимия.

Съдът  намира  че  наказанието  следва  да  се  определи  при  условията  на  чл. 55  ал.1 т.1   
от  НК , като  са  налице  многобройни  смекчаващи  обстоятелства  при  наличието  на  които  и най  
лекото  предвидено  наказание  в  закона се  явява  несъразмерно  тежко за  извършеното  деяние и  
дееца.

Съдът  приложи  разпоредбата  на  чл.  55  ал.1  т.1  от  НК  като  наложи  на  подсъдимия  
наказание лишаване от свобода за  срок  от  единадесет   месеца , като  отложи  изтърпяването  на  
наказанието  за  изпитателен  срок  от  три  години.

Не  следва  да  се  налага  кумулативно  предвиденото  наказание глоба , като  целите  на  
наказанието могат  да  се  изпълнят  и без  налагането  на  това    наказание.Съдът  съобо.рази 
имотното  състояние на  подсъдимия/същият  не  притежава  недвижимо  имущество и  МПС/, като  
наказанието  глоба   би  се  отразило  негативно  на  подсъдимия и ще  бъде   трудно изпълнимо.

Съдът  осъди  подсъдимия  да  заплати  направените разноски  като  отне  в  полза  на  
държавата  и предмета  на  престъплението.

Воден  от изложеното  съдът  постанови  присъдата  си .
СЪДИЯ


