
 

ПРОТОКОЛ

Номер 19 28.08.2020 г. Град Смолян
Районен съд – Смолян  

На 28.08.2020 година в публично заседание в следния състав:

 Председател: Петър Х. Маргаритов
Прокурор: Районна прокуратура - Смолян

Димитър Иванов Стратиев (РП-Смолян)

на основание чл. 382 ал. 7 НПК съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА споразумение, сключено между Д. С- –р. п. и адв. В. Б., защитник
на Х. М. П. , с ЕГН ********** – подсъдим по НОХД № 339 /2020г. по описа на РС –
С., по силата на което :

1.ПРИЗНАВА подсъдимия Х. М. П. , с ЕГН **********, ***, ЗА ВИНОВЕН
В ТОВА, ЧЕ

На 02.11.2019г., около 18:40 часа, по ул.“**“, с.Д, община Б., с посока на
движение от с.З. към с.Б., е управлявал МПС „*“, с рег.№ *, след употреба на
наркотични вещества – канабис/марихуана, установено по надлежния ред – с
техническо средство „Drug Check 3000“, с № *, като деянието представлява
престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК.

На основание чл.343б, ал.3 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1,т.1 от НК НАЛАГА на
подсъдимия  Х. М. П. , с ЕГН **********, наказание „ Лишаване от свобода” за срок
от 5 /пет/ месеца, като  на основание чл.  66  ал.1  от  НК ОТЛАГА изтърпяването  на 
наказанието  за  изпитателен  срок от 3 години.

На основание чл. 55, ал.3 от НК не налага кумулативно предвиденото
наказание    „Глоба“.

На основание чл.343г от НК във връзка с чл. 37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на
подсъдимия  Х. М. П. , с ЕГН ********** кумулативното наказание „Лишаване от
право да управлява МПС“ за срок от ДЕСЕТ  месеца.

ПРИСПАДА на основание чл. 59 , ал.4 от НК, от наказанието „ЛПУМПС“
времето, през което за същото деяние Х. П. е бил лишен по административен ред от
възможността да упражнява тези права със Заповед за ПАМ № * от 03.11.2019г. на Н.



при О. С., считано от 02.11.2019г. до датата на одобряване на настоящото
споразумение – 28.08.2020 г.

2.ПРИЗНАВА подсъдимия Х. М. П. , с ЕГН **********, ***, ЗА ВИНОВЕН
В ТОВА, ЧЕ

На 02.11.2019г., около 18:40 часа, в с.Д., община Б., на ул.“*“, на пода зад предна
лява седалка на лек автомобил „*“ с рег.№ *, в кутия с надпис „*",  без надлежно
разрешително съгласно ЗКНВП, е държал високорисково наркотично вещество – 0,550
грама нето тегло суха растителна маса – марихуана, със съдържание на активен
компонент тетрахидроканабинол 6,63 тегловни %, на стойност 3,30 лева, като случаят е
маловажен, като деянието представлява престъпление по чл.354а, ал.5,вр.ал.3, т.1
от НК.

На основание чл.354а, ал.5, вр.ал.3, т.1 от НК, във вр. с чл. 54, ал.1 от НК
НАЛАГА на  Х. М. П. , с ЕГН ********** наказание Глоба“ в размер на 300 лева.

На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на Х. М. П. ЕДНО  ОБЩО  НАЙ 
ТЕЖКО наказание за извършените  престъпления  по  чл.  343б  ал.3  от  НК  и чл. 
354а  ал.5  от  НК, а  именно  наказанието  „Лишаване от свобода“ за срок от 5 /пет/
месеца, като  на основание чл.  66  ал.1  от  НК ОТЛАГА изтърпяването  на 
наказанието  за  изпитателен  срок от 3 години.

ПРИСПАДА на основание чл. 59 , ал.2  във вр. с ал.1 , т.1 от НК от  изпълнени 
на  наложеното  наказание  лишаване  от свобода  времето  през  което  Х. М. П.  е 
задържан  за  срок  от  24 часа по реда  на  ЗМВР на  02.11.2020г., като един ден
задържане се зачита за един ден наказание „Лишаване от свобода”.

ПРИСЪЕДИНЯВА  на  основание чл.  23  ал.3  от  НК към  определеното  общо 
най  тежко  наказание  изцяло    наложеното  наказание  Глоба в размер на 300 лева.

ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК, към определено най-тежко
наказание и  наказанието „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от
ДЕСЕТ месеца.

ПРИСПАДА на основание чл. 59 , ал.4 от НК, от наказанието „ЛПУМПС“
времето, през което за същото деяние Х. П. е бил лишен по административен ред от
възможността да упражнява тези права със Заповед за ПАМ № * от 03.11.2019г. на Н.
при О. С., считано от 02.11.2019г. до датата на одобряване на настоящото
споразумение – 28.08.2020 г.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства:

– тестова касета № *, един  брой  стъклен  буркан, един  брой  пластмасова 



Съдия при Районен съд – Смолян: _______________________

кутия с  надпис * и  един  брой  полиетиленова  опаковка  да  се унищожат като вещи
без стойност.

ОТНЕМА  на  основание чл.  354а  ал.6  от НК  в  полза  на  държавата 
предмета  на  престъплението/0,550 грама нето тегло суха растителна маса – марихуана
/ като  остатъкът  от  същото  вещество / с  нето  тегло  0,45гр/, предаден  на  Ц.  с 
писмо  на  Р.-М.  от  15.01.2020г , следва  да  се  унищожи  от  органите  на  А.М.

ОСЪЖДА Х. М. П. , с ЕГН **********, да заплати по сметка на О.-С.
разноските по делото в размер на 95,02 лева.

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

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 339/2020 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 09:50ч.

 

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 Х. М. П. мярка за неотклонение
“ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок,
считано от пред С.ОС.

 


	ПРОТОКОЛ

