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 Протоколно определение № 44

Номер 44 Година 20.02.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 20.02 Година 2020

В закрито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от съдия Янков

Наказателно общ характер дело

номер 20205430200011 по описа за 2020 година

СЪДЪТ НАМИРА, че така представеното споразумение не противоречи на 
закона и морала и следва да бъде одобрено така, както е представено пред съда 
и затова

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ  като непротиворечащо на закона 
и морала, постигнато между ДИМИТЪР ИВАНОВ СТРАТИЕВ  –Районен 
Прокурор в Районна прокуратура гр. С.  и  адвокат З. С.  – адвокат  от 
адвокатска колегия С.,  защитник на Д. С. Ч. ,  ЕГН: *,  подсъдим по НОХД  
№ 11/2020 г. по описа на РС-М., по силата на което:

I.ПРИЗНАВА  подсъдимия  Д. С. Ч. - роден на ***г. в гр. С.,  живущ в гр. Р.,  
ул. „... №.., вх.., ап...,  българин,  български  гражданин,  със средно 
образование,  неженен, осъждан, с ЕГН: *,  ЗА  ВИНОВЕН  /с форма на вина-
пряк умисъл /, в това че: 

На 05.01.2020 г., около 21.50 часа в гр. Р., обл. С., по ул.„....“, управлявал 
моторно превозно средство - лек автомобил „Ланчия **" с per. № ***, след 
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употреба на наркотични вещества - тетрахидроканабинол (ТХК), установено по 
надлежния ред с техническо средство „Дрегер Дръг Чек 3000“ - престъпление 
по чл. 3436, ал. 3 от НК.

II. ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО

  На подсъдимия  Д. С. Ч. - роден на ***г., ЕГН: *,  на основание чл. 
3436, ал. 3 от НК във връзка с чл. 55, ал.1, т. 1, от НК  се  НАЛАГА  наказание 
“ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца, което да се изтърпи 
при първоначален „общ режим“ на основание чл. 57, ал.3, във връзка с чл. 57, 
ал.1,т.2, б „в“ от ЗИНЗС.

На основание чл. 59, ал.2 във връзка с чл. 59, ал.1, т.1 от НК при 
изтърпяване на наказанието ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия Д. С. 
Ч. е задържан за срок от 24 часа на 05.01.202г., като един ден задържане се 
зачита за един дел лишаване от свобода.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343 б, ал. 1, вр. чл.37, ал. 1, т. 7 НК  му  
НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за 
срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК  ПРИСПАДА   времето, през което 
подсъдимият Д. С. Ч. е бил лишен от право да управлява МПС по 
административен ред, считано от 05.01.2020г. до влизане в сила на настоящото 
споразумение.

            III.ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ - няма причинени имуществени вреди. 

        IV. РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО –  няма.

           V. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 

-1 бр. тестова касета за „Дрегер Дръг Чек 3000" REF 8325554, LOT ARLN-0461, 
ведно с опаковка –  да се унищожат.
               

 С ОГЛЕД постигнатото споразумение  СЪДЪТ НАМИРА, че производството 
по настоящото дело следва да бъде прекратено и мярката за неотклонение по 
отношение на подсъдимия  „Подписка” потвърдена, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА   производството по НОХД № 11/2020 г. по описа на Районен 
съд-М..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  за прекратяване не подлежи на обжалване.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение ”Подписка” на подсъдимия Д. С. 
Ч..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   за мярката за неотклонение подлежи на жалба и протест в 
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7-мо дневен срок от днес пред Окръжен съд-С..
 

                   СЪДИЯ:

РАЙОНЕН ПРОКУРОР СТРАТИЕВ - С оглед обстоятелството, че деянието 
за което е одобрено настоящото споразумение е извършено в изпитателния срок 
по Споразумение  от 27.11.2019 г. на РС-Пловдив по дело № 7460/2019 г. по 
описа на РС-Пловдив, с което на подсъдимия е наложено наказание „Лишаване 
от свобода” и определен изпитателен срок от пет години, считам, че следва да 
бъде открито производство по чл.306, ал.1, т.3, за произнасяне по отношение на 
изтърпяване на отложеното наказание по делото, като същото следва да бъде 
приведено реално в изпълнение и да бъде изтърпяно реално и отделно от 
наказанието , наложено по одобреното от съда споразумение. На осн. чл.57,ал.
3, във вр. с чл.57,ал.1,т.2, б”в” от ЗИНС наказанието следва да бъде изтърпяно 
при първоначален „общ ” режим.
С ОГЛЕД направеното изявление от Районния прокурор СЪДЪТ НАМИРА, че 
подписаното и одобрено настоящо споразумение ще следва на осн. чл.68 от НК 
на осн. чл. 306, ал.1 т.3 НПК да бъде постановено изтърпяване изцяло 
Споразумение № 245/27.11.2019 г. по НОХД № 7460/2019 г. по описа на 
Районен съд- Пловдив, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
На осн. чл.68 от НК ПОСТАНОВЯВА изтърпяването изцяло  наказанието по 
Споразумение№ 245/27.11.2019 г. , постигнато по НОХД № 7460/2019 г. по 
описа на Районен съд-Пловдив, в размер на  ТРИ ГОДИНИ „Лишаване от 
свобода”, както и  на осн. чл.57,ал.3, във вр. с чл.57,ал.1,т.2, б”в” от ЗИНС при  
първоначален „общ” режим. 
На осн. чл.59, ал.2, във вр. с ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на 
подсъдимия наказание  времето през което е бил задържан  по ЗМВР за 24 часа 
на 19.11.2019 г., като един ден задържане зачита за един ден лишаване от 
свобода.


