
 

РЕШЕНИЕ

Номер 414 28.08.2020 г. Град Смолян

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд – Смолян  

На 28.08.2020 година в публично заседание в следния състав:

 Председател: Петър Х. Маргаритов
Секретар: Величка А. Маркова
Прокурор: Районна прокуратура - Смолян

Славка Бисерова Гемишева (РП-Смолян)

като разгледа докладваното от Петър Х. Маргаритов Административно наказателно дело №
20205440200398 по описа за 2020 година

На  основание чл.  378 ал.4  от  НПК съдът

РЕШИ:

ПРИЗНАВА  Н. Д. Д. с ЕГН **********, ***, ЗА  ВИНОВНА  В  ТОВА  ЧЕ:

На 25.02.2020 год., около 15,40 часа в к.к. П., община С., в обитавана от нея
стая в апартамент № * в хотел „*", без надлежно разрешително, съгласно
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е държала
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 "Растения и вещества с висока степен
на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях,
забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина" към чл.З, т.1
от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични, а именно марихуана с нето тегло 1,802 грама, със съдържание на
активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 3,0 тегловни процента на
стойност 10,81 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. Д. Д. с ЕГН
********** от  наказателна  отговорност  за  извършеното  от  нея  деяние  по 
чл.  354а  ал.5  от  НК  ,като   и НАЛАГА  административно  наказание



Съдия при Районен съд – Смолян: _______________________

глоба  в  размер  на 1000,00/хиляда/ лева .

На  основание чл.  354а  ал.6  от  НК  ОТНЕМ А  в  полза  на държавата 
предмета  на  престъплението, като  остатъкът  от  наркотичното  вещество-
1,556грама, предаден  на  съхранение в  Ц., отдел  Н.-гр.С. , следва   да  се
  унищожи  от  органите  на  А. М..

ПОСТАНОВЯВА  вещественото  доказателство –един  брой  празен  плик 
-да  се  приложи  по  делото .

ОСЪЖДА Н. Д. Д. с ЕГН ********** ДА  ЗАПЛАТИ  на  О.-С.  направените 
разноски  по  делото  в  размер  на 81,27 лева-разноски  за  начначената 
експертиза  в  хода  на  ДП.

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