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 Решение № 12

Номер 12 Година 13.01.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 12.11 Година 2019

В публично заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от Володя Янков

Административно наказателно дело

номер 20195430200106 по описа за 2019 година

                           Р   Е   Ш   И   :

ПРИЗНАВА  подсъдимия З. С. Б., род. на **год. в гр. Р., живущ в  с. Е., общ. Р. 
с основно образование, неженен, неосъждан, с ЕГН * за ВИНОВЕН в това, че 
на 07.02.2019 год. около 19,55 ч. в гр. М., на ул. „Република“, до 
бензиностанция „РИХ“, общ. М., обл. С. като непълнолетен и след като е могъл 
да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките 
си, без надлежно разрешително, изискуемо съгласно чл. 7, ал. 1 и чл. 73, ал. 1 
от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и 
следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по 
чл. 73, ал. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е 
държал в себе си /в горен ляв джоб на якето си - черно на цвят, обвито в 
станиолена, а после и в полетиленова зелено-бяла опаковка/ високорисково 
наркотично вещество по смисъла на чл.З, ал.2, т.1 от Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за 
класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 
- Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото 
здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение 
в хуманитарната и ветеринарната медицина“ а именно - марихуана /коноп, 
канабис/ с нето тегло 0,172 /нула цяло сто седемдесет и два/ грама, със 
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съдържание на активния наркотично действащ компонент - 
тетрахидроканабинол 12,4 /дванадесет цяло и четири/ тегловни % на стойност 
1,03 /един лев и три стотинки/ лева, престъпление по чл.354а, ал. 5 във вр. с ал.
3„ предл. II-ро, т. 1, предл. I-во във вр. е чл. 63, ал. 1, т. 5 от НК, като случая е 
маловажен, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК му НАЛАГА 
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ  ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ 
ОСЪЖДА З. С. Б., род. на **год. в гр. Р., живущ в  с. Е., общ. Р. с основно 
образование, неженен, неосъждан, с ЕГН * да заплати по сметката на ОД на М. 
С. сумата в размер на 454.62 лева, представляващи разноски за експертизи.
НА ОСНОВАНИЕ чл.354а, ал.6 НК ОТНЕМА в полза на държавата 1 бр. 
опаковка, в която е намерено наркотичното вещество-марихуана и 10 бр. 
семена, които са от рода на конопа /марихуана/, предадени с приемо-
предавателен протокол от 10.10.2019 год. на МРС и постановява 
унищожаването им след влизане на решението в сила.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от 
съобщението му на страните.

                                                       СЪДИЯ : 

                            М  О  Т  И  В  И :

Подсъдимия З. С. Б. е предаден на съд за извършено престъпление по чл.354а, 
ал. 5 във вр. с ал.3„ предл. II-ро, т. 1, предл. I-во във вр. е чл. 63, ал. 1, т. 5 от 
НК, като случая е маловажен, за това, че на 07.02.2019 год. около 19,55 ч. в гр. 
М., на ул. „Република“, до бензиностанция „РИХ“, общ. М., обл. С. като 
непълнолетен и след като е могъл да разбира свойството и значението на 
извършеното и да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително, 
изискуемо съгласно чл. 7, ал. 1 и чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и следващите от Наредба за 
условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закон за 
контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е държал в себе си /в 
горен ляв джоб на якето си - черно на цвят, обвито в станиолена, а после и в 
полетиленова зелено-бяла опаковка/ високорисково наркотично вещество по 
смисъла на чл.З, ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите и чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и 
веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I - „Растения и 
вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект 
от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманитарната и 
ветеринарната медицина“ а именно - марихуана /коноп, канабис/ с нето тегло 
0,172 /нула цяло сто седемдесет и два/ грама, със съдържание на активния 
наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол 12,4 /дванадесет цяло 
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и четири/ тегловни % на стойност 1,03 /един лев и три стотинки/ лева=
В съдебно заседание подсъдимият р.пр. не се явява.
В съдебно заседание Районният прокурор поддържа внесеното обвинение и 
предлага подсъдимият да бъдат освободен от наказателна отговорност, като им 
бъде наложено административно наказание на основание чл.78а от НК 
„Обществено порицание".
Съдът след като взе в предвид изложеното в постановлението на РП-С. 
ТО М. прие за установено следното:
Подсъдимият З. С. Б. към настоящия момент е с навършени 18 години и живее 
заедно с родителите си и брат си в с. Е., общ. Р., обл. С.. Завършил е основно 
образование в ОУ „Христо Ботев“ в с. Е., общ. Р., не е женен, не е осъждан и не 
е бил освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание по реда на чл. 78а от НК.
Подсъдимия З. Б. употребявал високорискови наркотични вещества - 
марихуана.
Като растение конопа /марихуаната/ е включено в Списъка на забранените 
растения и вещества, квалифицирано е като наркотично и като такова растение 
е посочено в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите, като едно от изрично забранените 
растения относно неговото: засяване, отглеждане, пренасяне, съхраняване, 
предлагане, придобиване и притежаването му.
На 07.02.2019 год. около 19,10 ч. в РУ - М. е била получена информация, че 
лицата В. А. и подс. З. Б. и двамата от с. Е., общ. Р. държат в себе си 
наркотични вещества /марихуана/, като в информацията е било посочено, че 
същите ще пътуват в лек автомобил марка и модел „Ауди **“ с per. №*** с 
посока на движение от гр. С. за гр. М.. Полицейските служители от РУ М. 
предприели необходимите оперативно-издирвателни мероприятия и около 
19,45 ч. на 07.02.2019 год. лек автомобил марка и модел „Ауди **“ с per. № *** 
бил спрян за проверка в гр. М., на ул. „Република“ в близост до бензиностанция 
„РИХ“ от полицейските служители П. РУ - М. - свидетелите С. Х. и В. С.. 
Веднага след спирането на лекият автомобил на място пристигнали и 
полицейските служители - свидетелите Б. К., С. Н. и Ю. Т., които се движили 
зад спрения автомобил и наблюдавали пътуващите в него да не изхвърлят извън 
автомобила вещи и предмети. Полицейските служители се представили на 
водача и пътниците и ги запознали с причината за спирането им. Извършили 
проверка, П. която установили, че спрения лек автомобил марка и модел „Ауди 
**“ с per. №*** се е управлявал от Б. Ф. Б. от с. Е., общ. Р., а като пътници в 
автомобила били установени лицата както следва: на предна дясна седалка - В.
К. А. от с. Е., общ. Р. и на задна седалка - подс. З. С. Б.. Полицейските 
служители попитали лицата: Б. Б., В. А. и подс. З. Б. дали държат в тях 
забранени със закон за притежаване вещи и предмети, и по конкретно 
наркотични вещества, като водача Б. и пътниците св. А. и подс. Б. категорично 
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отрекли да имат в тях такива вещества. На 07.02.2019 год. около 19,55 часа бил 
извършен личен обиск на основание чл. 80 от ЗМВР на подс. З. С. Б., П. който в 
горен ляв джоб на черно яке е било намерено увито в полиетиленова зелена 
опаковка от бонбон - билково лукче, топче станиол, в който след отварянето е 
била намерена суха, зелена на цвят растителна маса. В задния десен джоб на 
дънките на подс. Б. е било намерено черно портмоне с надпис „МАТКЕ-LAN“, 
в което е било намерено полиетиленово пликче с шест броя семена в него, 
които били във вътрешен джоб на портмонето. В портмонето е бил открит 
хартиен свитък, в който след отварянето са били намерени четири броя семена. 
За извършеното действие е бил съставен протокол за обиск на лице от 
07.02.2019 год. в протокола за обиск на лице подс. З. Б. е написал 
собственоръчно за произхода на намерените вещи: „Намерената в горен ляв 
джоб на якето ми марихуана, обвита в опаковка от лукче е лично моя за моя 
употреба. Намерените ми семена в портмонето са мои и са от марихуана“.
Намерените вещи подс. З. С. Б. лично поставил в бял пощенски плик, който 
запечатал и собственоръчно надписал, като запечатания плик е бил предаден на 
полицейския служител св. Т.. За извършеното действие е бил съставен 
Протокол за предаване от 07.02.2019 год.
С Разписка от 07.02.2019 год. полицейския служител П. РУ - М. Ю. Т. предал 
на разследващия полицай П. РУ - М. - запечатан бял плик с подписи на три 
лица. На плика е било изписано с ръкописни букви следното: „Днес 07.02.2019 
год. в 20,30 ч. аз лично поставих намерените в мен обвити в хартия от билково 
лукче и станиол марихуана, като и двете пликчета със общо 10 семена за 
марихуана, за нуждите от извършване на проверка. Марихуаната е моя за лична 
употреба, както и семената“.
На 07.02.2019 год. е бил извършен оглед на веществените доказателства, П. 
който: П. отваряне на плика в присъствието на поемни лица се виждало, че в 
него се съдържа прозрачна полиетелинова опаковка, в която се съдържали 
десет броя семена. Същите са били описани като обект № 1 и се запечатани в 
полетелинов плик с талон за ВД и подписан от присъстващите на огледа 
поемни лица. В хартиения плик се съдържала и полиетиленова свивка, зелена 
на цвят, като след развиване на същата се виждало в нея топче от станиол. След 
развиване на станиола се виждала суха, зелена, растителна маса, на която е е 
бил извършен наркополеви тест за да се установи дали същата представлява 
наркотично вещество. П. тестване с полеви наркотест „CANNABISPRAY - 1“ и 
„CANNABISPRAY - 2“, същите се оцветили в оранжево, което е показател за 
това, че сухата тревна маса съставлява наркотично вещество марихуана. Сухата 
тревна маса е била претеглена с електронна везна „DIGITAL SCALE” и същата 
е отчела 0,62 грама бруто тегло. Същата е била опакована като обект № 2 и е 
била запечатана в полиетиленов плик с талон за ВД, подписан от 
присъстващите на огледа поемни лица. За извършеното действие е бил изготвен 
Протокол за оглед на веществени доказателства от 07.02.2019 год.и 
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фотоалбум към него.
Със Заповед за задържане на лице от 07.02.2019 год. обв. З. С. Б. е бил 
задържан за срок до 24 часа от органите на М. на основание чл. 72, ал.1, т. 1 от 
ЗМВР.
В хода на воденото разследване по досъдебното производство е била назначена 
и извършена физико-химическа експертиза.
От заключението по назначената и извършена физико-химическа експертиза се 
установява, че изследваната суха, зелена на цвят растителна маса е марихуана с 
нето тегло 0,172 грама и съдържание на активен компонент 
тетрахидроканабинол 12,4 тегловни процента. За нуждите на изследването е 
било изразходено цялото количество вещество. 10 броя семена, които са от 
рода на конопа /марихуана/ е било установено, че семената несъдържали 
активен компонент тетрахидроканабинол и не са обект на изследване. Десетте 
броя семена са били върнати на разследващия полицай.
Марихуаната /коноп, канабис/ е включена в Приложение № 1 към чл. 3, т. 1, 
Списък I от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата 
като наркотични, като растения с висока степен на риск за общественото 
здраве.
Тетрахидроканабинола /ТХК/ е органично съединение с ясно изразени 
наркотични свойства, което по естествен път се синтезира и съдържа в 
растенията от рода на марихуаната /коноп, канабис/.
Видно от приложения по досъдебното производство Протокол за оценка на 
наркотични вещества от 22.02.2019 год., приобщените като веществени 
доказателства по досъдебно производство № 32/2019 год. на РУ - М. 
наркотични вещества са на обща стойност един лев и три стотинки.
От назначена и извършена съдебнопсихиатрична експертиза се установява, че 
непълнолетния З. С. Б. с ЕГН: * от с. Е., общ. Р. е психично здрав и не се води 
на учет в ЦПЗ гр. С.. Към момента на извършване на закононарушението - 
07.02.2019 год. около 19,55 ч. в гр. М., на ул. „Република“ до бензиностанция 
„РИХ“, когато без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично 
вещество, суха растителна маса - марихуана /канабис/, З. С. Б. е могъл да 
разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. 
В момента на извършване на деянията, психическото състояние на З. С. Б. му е 
позволявало да предвиди последствията от своите действия. Към момента на 
изследването З. С. Б. не са били констатирани отклонения от нормалното 
психическо състояние. Като психично здрав, независимо от непълнолетието си 
осв. З. С. Б. може правилно да възприема фактите, които имат значение за 
делото и да дава достоверни показания за тях. Същият има необходимата 
психична годност да участва в наказателното производство.
П. така установената фактическа обстановка съдът направи следните 
изводи:
С деянието си от обективна и субективна страна подсъдимия З. С. Б. с ЕГН:* от 
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с. Е., общ. Р. е осъществил състава на престъплението по чл.354а, ал. 5 във вр. с 
ал.3„ предл. П-ро, т. 1, предл. I-во във вр. е чл. 63, ал. 1, т. 5 от НК тъй като: На 
07.02.2019 год. около 19,55 ч. в гр. М., на ул. „Република“, до бензиностанция 
„РИХ“, общ. М., обл. С. като непълнолетен и след като е могъл да разбира 
свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, без 
надлежно разрешително, изискуемо съгласно чл. 7, ал. 1 и чл. 73, ал. 1 от 
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и 
следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по 
чл. 73, ал. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е 
държал в себе си /в горен ляв джоб на якето си - черно на цвят, обвито в 
станиолена после в полетиленова зелено-бяла опаковка/ високорисково 
наркотично вещество по смисъла на чл.З, ал. 2, т. 1 от Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за 
класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 
- Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото 
здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение 
в хуманитарната и ветеринарната медицина“ а именно - марихуана /коноп, 
канабис/ с нето тегло 0,172 /нула цяло сто седемдесет и два/ грама, със 
съдържание на активния наркотично действащ компонент - 
тетрахидроканабинол 12,4 /дванадесет цяло и четири/ тегловни % на стойност 
1,03 /един лев и три стотинки/ лева, определена по Приложение № 2 към член 
единствен и Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на 
цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случая е 
маловажен.
Деянието е извършено от подс. З. Б., който като непълнолетен автор на 
деянието е бил психично здрав и е могъл да разбира свойството и значението на 
извършеното и да ръководи своите постъпки. Наложените до настоящия 
момент възпитателни мерки и санкции спрямо подс. З. Б. не са могли да 
изиграят своята превъзпитателна роля, поради което съдът намира, че 
последващо прилагане на възпитателни мерки по ЗБППМН по отношение на 
настоящия случай, за извършеното от подс. З. Б. деяние не биха могли да бъдат 
успешни, и ще следва да бъде наложено съответното наказание предвидено в 
чл. 37 от НК за извършеното престъпно деяние, като непълнолетен, П. 
приложение института на чл. 78а, ал. 6 във вр. с ал. 1 от НК.
Като смекчаващи вината обстоятелства следва да се приемат направените 
самопризнания, чистото съдебно минало и младата му възраст, а като 
отегчаващи - високата обществена опасност на извършеното деяние, както и 
лошите характеристични данни, и множеството налагани преди това 
възпитателни мерки и актове за установени административни нарушения.
От обективна страна деянието е извършено по описания по-горе начин, а от 
субективна страна е извършено П. пряк умисъл, тъй като подс. З. Б. е съзнавал 
обществено-опасният характер на деянието, предвиждал е обществено-
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опасните последици и е искал тяхното настъпване.
За извършеното от подс. З. Б. престъпление по чл. 354а, ал. 5 във вр. с ал. 3 
предл II-ро, т. 1, предл. I- во от НК се предвижда наказание: „Глоба“ до хиляда 
лева.
Подсъдимия З. Б. не е бил осъждан за престъпление от общ характер и не е 
освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава VIII, Раздел IV от 
НК.
От деянието няма причинени имуществени вреди.
Подсъдимия З. Б. не представлява голяма обществена опасност, поради което 
целите на наказанието визирани в чл.36 НК могат да бъдат постигнати, като му 
се наложи административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.
Съдът присъди и направените разноски. Постанови конфискацията и 
унищожаването на останалото количество анфетамини.
По изложените съображения съдът постанови решението си.

                                                     СЪДИЯ :


