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 Протоколно определение № 131

Номер 131 Година 15.07.2020 Град Мадан

Районен Съд - Мадан

На 15.07 Година 2020

В закрито заседание в следния състав:

Председател:  Секретар:

Прокурор:
като разгледа докладваното от

Наказателно общ характер дело

номер 20205430200083 по описа за 2020 година

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА на основание чл.382, ал.7 от НПК подписаното СПОРАЗУМЕНИЕ 
от представителя на РП-С., ТО-М. - Районния прокурор Димитър Стратиев, 
адвокат В. П. – защитник на обвиняемия и Х. Е. К., по силата на което:

ПРИЗНАВА  обвиняемия Х. Е. К.  – роден на **г.  , живущ в град М., ул. „ “ № 
, ап., българин, български гражданин, със средно образование, неженен, 
неосъждан, с  ЕГН *, ЗА ВИНОВЕН  /с форма на вина – пряк умисъл/ , за това, 
че:
На 08.05.2020 г. около 15:45 часа, в село С, община М., област С., на ул. 
„Здравец“, до бензиностанция „ Петрол“, в чекмедже на конзолата между 
предните две седалки / подлакътник/ на управлявания от него лек автомобил 
марка БМВ, модел „ ...“   с рег. № , собственост на С. Р. К с ЕГН * с постоянен 
адрес град М., ул. „ “ № , без надлежно разрешително, в нарушение на 
установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 
правила( Списък I към чл.3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на 
растенията и веществата като наркотични, приета на основание чл.3, ал.2 и 
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ал.3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите ) е 
държал високорисково наркотично вещество- 17,91 грама нето тегло суха 
растителна маса марихуана / коноп, канабис/ със съдържание на активен 
наркотично действащ компонент ТХК – 9,7 тегловни процента, на обща 
стойност 107,46 ( сто и седем лева и четиридесет и шест стотинки), съгласно 
Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на 
наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството- престъпление по чл. 
354а, ал.3, предл. второ, т.1, пр. първо от НК

ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО: 

На основание чл. 354а, ал.3, предл. второ, т.1, пр. първо от НК  НАЛАГА на 
обвиняемия Х. Е. К. следните кумулативни наказания: 
- “Лишаване от свобода” за срок от една година и два месеца, изпълнението 
на което на основание чл. 66, ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА  с изпитателен срок от 4 
/четири/ години, считано от влизане в сила на споразумението и  „Глоба“  в 
размер на 2000 /две хиляди/  лева, която да се изплати по сметка на РС М.;

На  основание чл. 59, ал.2, във вр. с а. 1 от НК  ПРИСПАДА  при изпълнение 
на  наказанието  „Лишаване от свобода“ за  срок от една година и два месеца 
времето, през което обвиняемия  Х. Е. К. е бил задържан по реда на ЗМВР на 
08.05.2020 г., като един ден задържане се зачита за един ден „Лишаване от 
свобода“.

 Веществените доказателства по досъдебното производство –  един брой 
полиетелиново пликче, съдържащо полиетиленови опаковки, запечатани с 
картонче за ВД – предадени в РС – М. – да се унищожи.
 
На основание  чл.354а, ал.6, във вр. с чл.354а, ал.3 от НК, предметът на 
престъплението - 16,59 грама марихуана – остатък след извършената  СХЕ, 
изпратени на съхранение в ЦМУ, отдел „МРР-НОП“ гр. София,   СЕ ОТНЕМА  
в полза на Държавата и да се унищожи по предвидения от закона ред. 
 Разноски по делото  -  разноските по извършената в досъдебното производство 
СХЕ  в размер на 80,39 лева  да се изплатят от Х. Е. К., с  ЕГН *.

 Имуществени щети - няма.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР СТРАТИЕВ – Моля производството по настоящото 
дело да бъде прекратено, с оглед одобреното споразумение и мярката за 
неотклонение „Подписка“ да бъде отменена.
АДВ. П.–  Също ще  моля производството по настоящото дело да бъде 
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прекратено, с оглед одобреното споразумение и мярката за неотклонение 
„Подписка“ да бъде отменена.
ОБВИНЯЕМИЯТ К. – Моля производството по настоящото дело да бъде 
прекратено, с оглед одобреното споразумение и мярката за неотклонение 
„Подписка“ да бъде отменена.
С оглед одобреното  споразумение съдът намира,  че производството по 
настоящото дело следва да бъде прекратено и мярката за неотклонение по 
отношение на обвиняемия  да бъде отменена, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА  на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХ дело 
№ 83/2020 г. по описа на Районен съд-М..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   е окончателно, съгласно чл.382, ал.9 от НПК. 
ОТМЕНЯ на основание чл.309, ал.4 от НПК взетата спрямо  обвиняемия Х. Е. 
К. мярка за неотклонение ”Подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на протестиране и  обжалване  в 7-мо дневен 
срок, считано от днес пред Окръжен съд-С..


