ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 18.01.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА
Секретар: НАТАЛИЯ ТОДОРОВА
Прокурор: ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД № 14 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 10.30 часа се явиха:
……………………………
Съдът приема, че така постигнатото между страните споразумение не
противоречи на закона и морала, с оглед на което и на основание чл.382, ал.7 от
НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото между обвиняемия Р.Ц.П. и неговия защитник
адв.Р.П. *** от една страна, и от друга страна РП – Исперих, представлявана от
зам.районен прокурор Валентин Цанев споразумение за решаване на делото в
следния смисъл:
Страните по настоящото споразумение приемат за безспорно установено от
фактическа страна и обвиняемият Р.Ц.П. се признава за виновен за това, че на
13.09.2018г. в гр.Исперих, обл.Разградска, ул.“Васил Левски“ №93, без надлежно
разрешително по Закова за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
държал високорисково наркотично вещество, включено в Списък I по чл.3, ал.2,
т.1 по ЗКНВП във връзка с Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредба за реда за
класифициране на растенията и веществата като наркотични, е придобил и
държал високорисково наркотично вещество с общо тегло – 5,3020 гр. марихуана
със
съдържание
на
активен
наркотично
действащ
компонент
тетрахидроканабинол – 13 теглови процента на обща стойност 31,81 /тридесет и
един лева и 81 ст./лева – престъпление по чл.354“а“ , ал.3, т.1 от НК.
Деянието е извършено виновно при пряк умисъл.
Страните приемат като вид и размер на наказанието по отношение на
обвиняемия Р.Ц.П., да бъде наложено наказание:
- ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което на
основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ
ГОДИНИ.
- Възпитателната работа с обвиняемия Р.П. в изпитателния срок се
възлага на полицейски инспектор при РУ МВР гр.Исперих.
Разноските направени на Досъдебното производство за експертизата в
размер на 93,46 /деветдесет и три лева и 46 ст./ лева се поемат от обвиняемия
Р.Ц.П..

Веществени доказателства – 5,3020 гр. марихуана, намираща се на
съхранение в Централно митническо управление – „Наркотици“ – София /Приемо
–предавателен протокол № 60012 от 20.12.2018г./ на основание чл.53,ал.2 б“б“ от
НК да бъдат унищожени от Централно митническо управление – „Наркотици“ –
София.
Страните заявяват, че подписват споразумението при постигнато пълно и
безусловно съгласие по неговите клаузи.
ОДОБРЕНОТО от съда споразумение има значението на влязла в сила
присъда и не подлежи на обжалване и протестиране пред по – горен съд.
ПРОКУРОРЪТ – Да се отмени МН“Подписка“, предвид изхода на
делото.Моля, определението на съда за отмяна на МН „Подписка“, да бъде
изпратено на РУ МВР гр.Исперих.
АДВ.П. – Мярката за неотклонение е свършила своята функция, така че
молим, да бъде отменена.
Съдът, след като изслуша становищата на страните и като взе предвид
изхода на делото, прецени че взетата на ДП МН“Подписка“ по отношение на
обв.П. е изпълнила своето предназначение, поради което следва да бъде
отменена.
Предвид изложеното и на осн. чл. 309, ал.4 във вр. с ал.1 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ МН „Подписка“, взета с постановление от 14.09.2018 г. на
разследващия орган по отношение на обвиняемия
Р.Ц.П..
Определението в тази част подлежи на обжалване и протестиране пред
Окръжен съд – Разград в 7- дневен срок от днес.
След влизане в сила на определението копие от същото да бъде изпратено
на РУ МВР гр.Исперих за сведение.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 14/2019г. по описа
на РС – Исперих.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 10.50ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

