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 Протоколно определение № 102

Номер 102 Година 16.06.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 16.06 Година 2020

В закрито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от  съдия Янков

Наказателно общ характер дело

номер 20205430200022 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 ПЕТКО ДОБРИНОВ БРАТОВАНОВ  –Прокурор  в 
Районна прокуратура гр. С.  и  адвокат Л. П. – адвокат  от адвокатска колегия 
С.,  защитник  на Н. З. Ч.,   ЕГН: *,  подсъдим  по НОХД  № 22/2020 г. по 
описа на РС-М., по силата на което:

I.ПРИЗНАВА подсъдимия  Н. З. Ч., с ЕГН *, роден на ** г. в гр.Р., българин, 
български гражданин, живущ в с.Е., общ. Р., с основно образование, неженен, 
безработен, осъждан за виновен (с форма на вина - пряк умисъл), за това, че:

На 20.10.2019 г. около 00,30 ч. в бар „Полис“,находящ се в с.Чепинци, ул.
Демокрация“ № 15, общ.Р., област С., в долен ляв джоб на черно кожено яке, 
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с което бил облечен, в черна полиетиленова опаковка, поставена в прозрачен 
полиетиленов свитък, без надлежно разрешително, в нарушение на 
установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите /Списък І към чл.3 т.1 от Наредбата за реда за класифициране 
на растенията и веществата като наркотични, приета на основание чл.3 ал.
2 и ал.3 от ЗКВНВП/ е държал високорискови наркотични вешества-0.480 
грама нетно тегло суха растителна маса- марихуана/коноп,канабис/, със 
съдържание на активен наркотично действащ компонент 
тетрахидроканабинол/ ТХК/- 6.92 тегловни процента, на обща стойност 
2.88 лв./съгласно Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС за определяне на 
цени  наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството/ и случаят 
е маловажен- престъпление по чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 предл.ІІ-ро , 
т.1, предл.І-во от НК 

 II. ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО
 НА подсъдимия  Н. З. Ч., с ЕГН 
*,  с оглед разпоредбата чл. 381, ал.5, т.2-ра предл.2-ро от НПК  за извършеното 
престъпление по чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 предл.ІІ-ро , т.1, предл.І-во 
от НК СЕ НАЛАГА наказание “ ГЛОБА“ в размер на  600/шестстотин/ лв., 
която да бъде внесена по сметката на районен съд М..       
           
  III.ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА: На основание чл.354, ал.6 във вр.с 
чл.53, ал 2 б.“а“ от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и се унищожават 
веществените доказателства - 1бр. полиетиленово пликче с прозрачна и черна 
опаковки в него, в които е намерено наркотичното вещество-марихуана и талон 
за ВД/внесени в р.съд М. ведно с обв.акт/ и 0.320 гр.нето тегло  марихуана, 
намираща се на съхранение в ЦМУЕ, отдел „МР НОП“-гр.София.

IV. РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО: 85.02 лв. - направени за извършена по 
ДП физико-химическа експертиза да се внесат от подсъдимия Н. З. Ч. по 
сметката на ОД на М. С. -  BIC: STSA BGSF,IBAN: BG69STSA*0001  /в банка 
„ДСК“ клон гр.С. .

     V. ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ : няма;

С ОГЛЕД постигнатото споразумение съдът намира,  че производството по 
настоящото дело следва да бъде прекратено и мярката за неотклонение по 
отношение на подсъдимия отменена, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА   производството по НОХД № 22/2020 г. по описа на Районен 
съд-М..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  за прекратяване не подлежи на обжалване.
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ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ”Подписка” на подсъдимия Н. З. Ч..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   за мярката за неотклонение подлежи на жалба и протест в 
7-мо дневен срок от днес пред Окръжен съд-С..
 


