
П Р О Т О К О Л 
гр. Смолян, 21.10.2020 г. 

 
СМОЛЯНСКИЯТ  РАЙОНЕН  СЪД,  в  открито  съдебно  заседание  
на двадесет и първи октомври две хиляди и двадесета година в 
състав: 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. Р. 
 

при участието на съдебен секретар……………………………..…...Т. К. 
и прокурора .......................................................................................Н. Д., 
сложи за разглеждане НОХ дело № 448 по описа за 2020 година……. 
докладвано от съдията Р.…….................................................................. 
 
На именното повикване в 10,00 часа се явиха: 
 
****************************************************************************** 
О П Р Е Д Е Л И: 
ОДОБРЯВА споразумението, сключено между Н.Д. – Прокурор при Районна прокуратура - 

гр. С. и адвокат В. И. от АК гр.П. и подсъдимия К. П. П., по силата на което: 
ПРИЗНАВА подсъдимия К. П. П., роден *** г. в гр. П., постоянен адрес в *****************, ЗА 

ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ:  
На 12.06.2020 г., на  път III- 861, при километър 36+380, на отбивка за местността '' ***, 

землище на с. М., общ. С., в собствения си лек автомобил марка и модел „***“ с рег. № ****, без 
надлежно разрешително, съгласно  чл.73, ал.1 във вр. с чл.30 от Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества / включени в 
Списък І “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния 
ефект от злоупотреби  с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина”, 
съгласно приложение І по чл.3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и 
веществата като наркотични във вр. с чл.3, ал.2, т.1 от ЗКНВП, а имено: в прозрачен полиетиленов 
свитък намиращ се в заден джоб на раница поставена на задната седалка в лекия автомобил 
държал  марихуана с нето тегло 1,736 грама и съдържание на активен компонент  
„тетрахидроканабинол“ – 12,4 тегловни процента, на стойност 10,42 лева. В черен полиетиленов 
плик намиращ се в същия джоб на раницата държал марихуана с нето тегло 0,340 гр. и съдържание 
на активен компонент  „тетрахидроканабинол“ – 10,3 тегловни процента, на стойност 2,04 лева и в 
саморъчно свита цигара отново поставена в заден джоб на гореописаната раница държал 
марихуана с нето тегло 0,078 гр. и съдържание на активен компонент  „тетрахидроканабинол“ 9,8 
тегловни процента, на стойност 0,47 лева или общо нето тегло на всички наркотични вещества 2,2 
грама на обща стойност 12,93 лева изчислено, съгласно Приложение №2 от постановление на 
Министерски съвет №23 от 29.10.1998г., като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5 
вр. ал.3,пр.2 т.1,пр.1  НК 

И на 12.06.2020г на  път III- 861, при километър 36+380, на отбивка за местността '' ****, 
землище на с. М., общ. Смолян, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка  и 
модел „***“ с рег. номер ***,  негова собственост, след употреба на наркотично вещество – 
тетрахидроканабинол (марихуана/канабис), установено по надлежния ред  съгласно Наредба 
№1/01.07.2017г., за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или 
техните аналози - чрез проверка с техническо средство „Дрегер Дръг тест 5000“  с номер ARJF-0062, 
и тестова касета „Дрегер Дръг тест 5000 STK7“  с валидност до месец 12.2020г. - престъпление по 
чл. 343б, ал. 3 НК. 

 



На подсъдимия К. П. П. на основание чл. 354а, ал. 5 във вр. ал. 3, предл. II-ро, т. 1, предл. I-
во НК и чл. 343б, ал.3 от НК, чл. 55, ал.1 , т. 1 , чл. 54, ал.1 и чл. 384, ал. 1 от НК му СЕ НАЛАГА 
наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца, изпълнението на което да бъде 
отложено на основание чл. 66, ал.1 от НК за срок от 3 / три/ години; 

На основание чл.59, ал.1 от НК от наказанието „Лишаване от свобода” се приспада времето, 
през което подсъдимият е била задържана по ЗМВР за срок от 24 часа на 12.06.2020 год. със 
Заповед за задържане на лице №УРИ 1862зз – 74/12.06.2020г. на РУ – Смолян, като един ден 
задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.  

- Наказание    „Глоба“ в размер на 490 (четиристотин и деветдесет) лева, която да бъде 
заплатена по сметка на РС- Смолян; 

- На основание чл.343г, вр. чл. 37, ал.1, т.7 НК наказание „Лишаване от права по чл.37, 
ал.1, т.7  НК“, а именно лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 
(осем) месеца; 

- На основание чл.59, ал.4 от НК да се приспадне от така наложеното наказание 
„Лишаване от права по чл.37, ал.1, т.7  НК“, а именно лишаване от право да управлява моторно 
превозно средство за срок от 8 (осем) месеца, времето през което за същото деяние подсъдимия 
К. П. П. е лишен по административен ред /със Заповед за прилагане на принудителна 
административна мярка №20-1058-000104/15.06.2020г., издадена от К. М. на длъжност Началник 
сектор  към ОДМВР -  Смолян, сектор „Пътна Полиция“ упълномощен със заповед номер Заповед 
345з-631/10.07.2018г., на Директора на ОДВМР – С. във връзак със Заповед № 8121з-
1524/09.12.2016г., от възможността да упражнява това право считано от 12.06.2020г.,  до дата на 
одобряване на настоящото споразумение. 
 За извършеното престъпление по чл.354а, ал.5 вр. ал.3,пр.2 т.1,пр.1  НК на подсъдимият 
К. П.П., ЕГН:***, роден на ****., в гр. ****, да бъде наложено наказание при условията на чл. 54, ал.1 
НК, а именно: 

- Наказание  „Глоба“ в размер на 300 / триста/ лева, която да бъде заплатена по сметка на 
РС - Смолян. 

- На основание чл.23, ал.1 НК налага едно общо най – тежко наказание „Лишаване от 
свобода” за срок от 6 /шест/ месеца, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл. 66, 
ал.1 от НК за срок от 3 / три/ години; 

- На основание чл.23, ал.2 НК присъединява към определеното най – тежко наказание 
наказанието „Лишаване от права по чл.37, ал.1, т.7  НК“, а именно лишаване от право да управлява 
моторно превозно средство за срок от 8 (осем) месеца 

На основание чл.23, ал.2 НК присъединява наказанията „глоба“ в размер на 300 (триста) 
лева и „глоба“ в размер на 490 (четиристотин) лева. 

Веществените доказателства - 1 бр. тестова касета „Дрегер Дръг тест 5000 STK7“ да се 
унищожи като вещи без стойност. 

- на основание чл. 53, ал.1, б. „а“ от Наказателния кодекс да се отнеме в полза на Държавата 
1 /един/ брой полиетиленов прозрачен свитък, 1 /един/ брой черен полиетиленов свитък, 1 /един/ 
брой ръчно свита цигара. 

- на основание чл.53, ал.2, б. „а“ от Наказателния кодекс да се отнеме в полза на Държавата 
остатък от изследвани наркотични вещества марихуана с нето тегло от 1,309 грама. 

ОСЪЖДА К. П. П., с ЕГН **** да заплати по сметка на ОД на МВР - Смолян разноските по 
делото в размер на 155,78 лева за експертизи. 

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

О П Р Е Д Е Л И: 
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 448/2020 г. по описа на СмРС. 
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-Смолян. 
 
      Протоколът е изготвен в с.з. 
 
      Заседанието закрито в  11,00 часа. 
      

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 



      
СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: 

      
 

На основание чл. 309, ал.1 от НПК, съдът 
О П Р Е Д Е Л И: 
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия К. П. П. мярка за неотклонение „подписка“. 
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дненен срок, считано от днес 

пред Окръжен съд Смолян.  
 
 
 РАЙОНЕН СЪДИЯ: 


