ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 03.05.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЮЛИЯНА ЦОНЕВА
Секретар: АННА ВАСИЛЕВА
Прокурор:ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД№127 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 11.00 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.384 във вр. с
чл.382, ал.7 НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигнатото между подсъдимия Р.А.Р., ЕГН ********** и
неговия защитник адв.В. К. от АК – Разград от една страна, и от друга страна РПИсперих, представлявана от зам.районен прокурор Валентин Цанев споразумение за
решаване на делото в следния смисъл:
СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:
1.Страните приемат за безспорно установено и доказано от фактическа
страна,че подсъдимият Р.А.Р.,на 03.01.2019г.,в гр.Исперих ,обл.Разград,без надлежно
разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
,държал високорисково наркотично вещество,включено в списък № I от 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 високорискови наркотични вещества-суха тревиста маса марихуана,с общо
тегло 0,6727 грама и съдържание на тетрахидроканабинол-14 тегловни единици,на
стойност 4,04 лева,установено с Химическа експертиза № 55/01.02.2019г. на БНТЛ
при ОДМВР Русе,като случаят е маловажен-престъпление по чл.354"а",ал.5,във вр. с
ал.3,т.1 от НК.
2.Престъплението е извършено от подсъдимия виновно ,при форма на винатапряк умисъл.
3. Страните приемат като вид и размер на наказанието по отношение на
подсъдимият Р.А.Р. да бъде наложено
наказание ГЛОБА в размер на 400
/четиристотин/ лева.

ДРУГИ УСЛОВИЯ:
1.На основние чл.53 ,във вр. чл.354"а",ал.6 от НК СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА
ДЪРЖАВАТА,вещите, които принадлежат на обвиняемия и са послужили за
извършване на престъплението: суха тревиста маса марихуана,с общо тегло 0,6727
грама и съдържание на тетрахидроканабинол-14 тегловни единици,на стойност 4,04
лева,установено с Химическа експертиза № 55/01.02.2019г. на БНТЛ при ОДМВР
Русе и да бъде унищожено.
Разноските по делото в размер на 174.75/сто седемдесет и четири лева и
седемдесет и пет стотинки/лева, платими по сметка на ОД на МВР-Разград за
химическа експертиза се поемат от подсъдимият Р.А.Р..
Страните заявяват, че подписват споразумението при постигнато пълно и
безусловно съгласие по неговите клаузи.
Одобреното от съда споразумение има значение на влязла в сила присъда и не
подлежи на обжалване и протестиране пред по-горен съд.
ПРОКУРОР-Да бъде отменена МН на подсъдимият.
АДВ.В.КОСЕВ- Моля да отмените МН.
СЪДЪТ като съобрази, че въпросът относно наказателната отговорност на
подсъдимия е окончателно решена с одобреното от съда споразумение, приема, че е
отпаднала нуждата от взетата спрямо подсъдимия МН „ПОДПИСКА“ ,с оглед на
което
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ МН „ПОДПИСКА“, взета по отношение на подсъдимия Р.А.Р.,
ЕГН********** с Постановление от 27.02.2019г. на разследващия орган.
Определението в тази част подлежи на обжалване и протестиране пред ОСРазград в 7-дневен срок от днес.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №127/2019г. по описа
на РС-Исперих.
Определението е окончателно.
ПРОКУРОР-Копие от определението на съда за унищожаване на вещественото
доказателство да се изпрати на Централно митническо управление, отдел „МРРНОП“ гр.София за унищожаване на вещественото доказателство.
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от протокола на Централно митническо управление,
отдел „МРР-НОП“ гр.София във връзка с унищожаване на вещественото
доказателство.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 11.40ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

