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 Протоколно определение № 

Номер Година 15.09.2020 Град Смолян

Районен Съд - Смолян

На 15.09 Година 2020

В открито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Петър Маргаритов

Наказателно общ характер дело

номер 20205440200310 по описа за 2020 година

Поради  изложеното  и  основание чл. 382, ал. 7  от НПК съдът 
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА споразумението, сключено между р.п. Д. С. при Р. п. - Г.С. А.. В. В.  в качеството 

му на защитник и  подсъдимия  Г. С. Х. с ЕГН: *, по силата на което:
1.ПРИЗНАВА подсъдимия Г. С. Х.- .***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ: 
На  25. 02.2020 г. около 15.00 часа, в *, общ.С. в стая в подземен гараж на хотел „*“, е държал 

без надлежно разрешително високорисково наркотично вещество - марихуана с нетно тегло 4.464 
грама, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол / ТХК/ 6.5 
тегловни процента, на стойност 26.78 лева и марихуана с нетно тегло 17.683 грама, със 
съдържание на активен наркотичнодействащ конмпонент тетрахидроканабинол / ТХК/ 8.2 тегловни 
процента, на стойност 106.10 лева, всичко на обща стойност 132.88 лева, включено в Приложение № 
1 към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, 
като деянието  представлява  престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 от НК.

НАЛАГА на основание  354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на Г. С. Х. 
с ЕГН: * наказание „Лишаване от свобода” за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА,  като  на основание  чл.  
66,  ал.1 от  НК ОТЛАГА изтърпяването  на  наказанието  за изпитателен  срок   от  3 / ТРИ/ ГОДИНИ;  

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, от наложеното наказание 
„Лишаване от свобода” времето, през което подсъдимия Г. С. Х.  е бил задържан  по ЗМВР за срок от 
24 часа на 25.02.2020 г., като един ден задържане се зачита за един ден наказание  „Лишаване от 
свобода“.

НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 НК на подсъдимия Г. С. Х., кумулативно предвиденото 
наказание „Глоба“.

На основание чл. 354а, ал. 6 във вр. с чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1  от НК, ОТНЕМА  в  
полза  на  държавата  предмета  на  престъплението, като  предадения за съхранение в Ц. остатък 
от наркотичното вещество след проведеното експертно изследване- 16,814 грама марихуана, 
следва да се УНИЩОЖИ  от  органите  на  А., съгласно реда по чл. 91 от ЗКНВП.

ОСЪЖДА подсъдимия Г. С. Х. с ЕГН: *, да заплати направените разноски по делото  в 
размер на 102.00 лева за химическа експертиза по сметка на О. – С. в банка ***.
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С оглед на това, че съдът е одобрил споразумението ще следва наказателното производство 
да бъде прекратено, като съдът:

ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 310/2020 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 14.00 ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

            1.В. В.……..

            2.К. Г.…………

             СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:

Съдът на основание чл. 309, ал.1 от НПК и с оглед  вида  на  наложеното  наказание   ще 
следва  да  се ОТМЕНИ взетата  МНО ,като  съдът 

ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ  взетата по отношение на подсъдимия Г. С. Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението за относно  МНО подлежи на обжалване и протестиране  в 7-дневен срок, 

считано от днес пред  ОС-С..

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:
            1.В. В.……….
            2.К. Г.…………


