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 Решение № 60461

Номер 60461 Година 28.07.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 28.07 Година 2020

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

Административно наказателно дело

номер 20205440200311 по описа за 2020 година

ПРИЗНАВА Н. П. С. с ЕГН *, *** ЗА  ВИНОВЕН  В  ТОВА  ЧЕ:
На 25.02.2020 год., около 13,55 часа в *, община С., в обитаван от него апартамент № * в 

хотел „*“, без надлежно разрешително, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите е държал високорисково  наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал.1, т. 1 вр. с 
ал. 2, т. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, включени в 
Приложение № 1 - Списък I  към чл.3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и 
веществата като наркотични, а именно- марихуана с нето тегло 2,340 грама , със съдържание на 
активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,3 тегловни процента на  стойност 14,04 лева, като 
случаят е маловажен  и  деянието  представлява  престъпление по чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал. 
3, т. 1 от НК.

На  основание чл.  78а  ал.1  от  НК ОСВОБОЖДАВА Н. П. С. с ЕГН * от наказателна  
отговорност  за  извършеното  деяние по чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал. 3, т. 1 от НК, като МУ НАЛАГА  
административно  наказание ГЛОБА в  размер  на  1000,00 лева.

На основание чл. 354а ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на  
престъплението/марихуана с нето тегло 2,340 грама/, като  остатъкът  от  същото  наркотично  
вещество -2,078 грама, изпратен  на  Ц., отдел  Н.  , следва  да  се  УНИЩОЖИ  от  органите  на  А..

ОСЪЖДА Н. П. С. с ЕГН *  ДА  ЗАПЛАТИ  в  полза  на  О.-С.  направените  разноски  по  
делото  в  размер  на 81,87 лева-  за  назначената  експертиза  в  хода  на  ДП.

ПОСТАНОВЯВА  вещественото  доказателство-1 брой  празна  опаковка, приложена  по  
делото , да  се  унищожи  като  вещ  без  стойност.

Решението  подлежи  на  въззивно  обжалване  и протестиране  в  15-дневен  срок, считано от  
днес  пред  ОС-С., като  в  същия  срок  съдът  ще  изложи  мотивите  си.

СЪДИЯ.............


