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 Протоколно определение № 

Номер Година 28.07.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 28.07 Година 2020

В открито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Петър Маргаритов

Наказателно общ характер дело

номер 20205440200327 по описа за 2020 година

на основание чл. 382 ал. 7 НПК съдът 
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА споразумение, сключено между Н. Д. – м. п. при Р. П. – С. и, А.С. Х. от АК – Х., и  

подсъдимия Г. К. Ф., ЕГН:* ПО СИЛАТА НА КОЕТО 
ПРИЗНАВА подсъдимия Г. К. Ф., ЕГН:*, ***,  за виновен в това, че:
На 24.01.2020г., около 13,50 часа в Г. С. по У. „*“, до дом № * с посока на движение към 

кръстовището образувано от У. „*“, У. „*“ и У. „*“ е управлявал моторно превозно средство  - 
собствения си лек автомобил марка и модел „*“ с регистрационен номер *, след употреба на 
наркотично вещество -  тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред с химикотоксикологична 
експертиза №*/2020г., като деянието представлява престъпление по чл.343б, ал.3 НК 

На основание чл.343б, ал.3 НК, във връзка с чл. 55, ал.1, т.1  НК, НАЛАГА  на Г. К. Ф., ЕГН:* 
наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца,  като  на основани е чл.  66 ал.1  от  
НК  ОТЛАГА изтърпяването  на  наказанието  за  изпитателен  срок   от 3 /три/ години;

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК от така наложеното наказание „Лишаване от 
свобода” времето, през което подсъдимия е бил задържан по ЗМВР със Заповед № */24.01.2020 год. 
на Р. -  С. за срок от 24 часа, на 24.01.2020 год., като един ден задържане се зачита за един ден 
наказание „лишаване от свобода“. 

На  основани е чл.  343б  ал.3  от  НК  НАЛАГА на  Г. К. Ф., ЕГН:* наказание „Глоба“ в 
размер на 250 (двеста и петдесет ) лева.

На основание чл.343г, вр. чл. 37, ал.1, т.7 НК НАЛАГА на подсъдимия Г. К. Ф.,  наказание „
Лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 (седем) месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НПК от така наложеното наказание „Лишаване от 
право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 7 (седем) месеца, времето през което за 
същото деяние подсъдимият Г. К. Ф. е лишен по административен ред със Заповед за прилагане на 
принудителна административна мярка №*/24.01.2020г., от възможността да упражнява това право 
считано от 24.01.2020г.,  до датата на одобряване на настоящото споразумение – 28.07.2020 г.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства 
1. Прозрачен полиетиленов плик, запечатан с бял лист съдържащ светло сива на цвят 

опаковка с надпис Drager Drug Chesk 3000 и синьо – сив мощук с надпис *; 2.  Прозрачен 
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полиетиленов плик, запечатан с бял лист съдържащ светло сива на цвят опаковка с надпис Drager 
Drug Chesk 3000 и синьо – сив мощук с надпис „*“ ДА СЕ УНИЩОЖАТ като  вещи  без  стойност.

ОСЪЖДА  Г. К. Ф., ЕГН:* ДА ЗАПЛАТИ по сметка на О.-С. разноските по делото в размер на 
284.00 лева (двеста осемдесет и четири лева) за изготвената химикотоксикологична експертиза.

С оглед на това, че съдът е одобрил споразумението ще следва наказателното производство 
да бъде прекратено, като съдът:

ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 327/2020 г. по описа на С.РС.
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-С..

Протоколът изготвен в с.з.
Заседанието закрито в 15:00 ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:

На основание чл. 309, ал.4 от НПК и с оглед вида на наложеното наказание съдът намира, че 
следва да се отмени взетата по отношение на подсъдимия МНО  „Подписка“ като  

ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Г. К. Ф. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от пред 

С.ОС.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


