
П Р О Т О К О Л 

 

Номер   582   Година 2020    град ВАРНА 

ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД       ПЪРВИ СЪСТАВ 

На седемнадесети април             Година две хиляди и двадесета 

 

В публично съдебно заседание в следния състав: 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО МИНЕВ 

      

СЕКРЕТАР: ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА 

ПРОКУРОР: М.ДАСКАЛОВА 

 

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя 

частно наказателно дело номер 1564 по описа за две хиляди и двадесета 

година. 

 

На именно повикване в 10:00  часа се явиха: 

 

ЗАСЕДАНИЕТО ПО ДЕЛОТО СЕ РАЗГЛЕЖДА, ЧРЕЗ СКАЙП ВРЪЗКА, с оглед 
въведеното на 13.03.2020 г. извънредно положение на територията на цялата 
страната, като мярка за ограничаване на разпространението на коронавирус, в 
присъствието на системен администратор при РС-Варна – А. Т.. 
 

ВРП – редовно уведомени, изпращат представител. 

Обвиняемият И.Г.А. - редовно призован, не се явява, намира се в ОЗ 

„Следствения арест“ - Варна, от където с него се осъществява връзка по скайп в 

присъствие на  Й. Д.   - служител на ОЗ СА - Варна.  

Представлява се от адв.Ат. Д. от ВАК, назначен за служебен защитник в 

хода на ДП и приет от съда от днес. 

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. 

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото. 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на 

делото, поради което и  

 

О П Р Е Д Е Л И 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Производството е по реда на чл.64 от НПК. 

 

На осн. чл.272 от НПК се сне самоличността на обвиняемия: 

 



ОБВ. И. Г. А. – роден на 22.12.1996г. в гр.Варна, живущ в  гр.Варна, 

българин, бълг. гражданин, не осъждан, не работи, неженен, ЕГН 9612221027. 

Понастоящем задържан в арестни помещения – Варна, без документ за 

самоличност. Самоличността установена по представена справка от 

представителя на ВРП от БДС. 

 

На осн.чл.272 ал.4 от НПК, вр. чл.254 от НПК, съдът провери сроковете за 

връчване на съдебните книжа. Същите са спазени. 

На осн.чл.274, ал.1 от НПК, председателят на състава разясни на страните 

правото на отвод. Искания не бяха направени. 

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по отвод и доказателства. 

АДВ.Д.: Нямам искания по отвод и доказателства. 

 

СЪДЪТ докладва изготвено искане от ВРП за вземане мярка за 

неотклонение на обв. И. Г. А. по ДП № 488/2020г. по описа на Трето РУ при ОД 

на МВР - Варна. 

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам предложението напълно във вида, в който е 

представено. 

АДВ.Д.:  Запознати сме с искането. 

 

ОБВ.А.: Разбирам за какво е производството. Съжалявам. Втори път няма 

да се повтори. Аз, майка, баща нямам, с братята си живея, те даже не знаят къде 

съм. Втори път няма да се повтори това нещо. Аз за първи път съм на такова 

място и няма да се повтори това. 

 

 

СЪДЪТ, счита делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради 

което 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  

 

П О  С Ъ Щ Е С Т В О: 

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н Председател, на обвиняемия А. е 

предявено обвинение за тежко умишлено престъпление с предвидено наказание 

„Лишаване от свобода“ за деянието, в което е обвинен по чл.195 ал.1 от НК. 

Считам, че са събрани достатъчно доказателства, от които може да се направи 

обосновано предположение, че той е извършил престъплението, за което му е 

възведено обвинението. Този извод се извежда от събрания доказателствен 

материал, събран в хода на досъдебното производство, протоколи за оглед на 

местопроизшествие, дактилоскопна справка, протоколи за доброволно предаване 

на инкриминираните вещи и други. Също така считам, че е налице реална 



опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, 

доколкото не пребивава на постоянния и настоящ адрес за него в страната. 

Епизодично обитава паянтова постройка, води скитнически начин на живот, 

употребява наркотични вещества, а за да се сдобие със средства за тях извършва 

деяния насочени към собствеността на гражданите, поради която причина срещу 

лицето са налични множество висящи производство, което е установено от 

докладните записки, приложени по досъдебното производство. 

Видно е, че са налице проблеми при призоваването на същия и 

осигуряването му за работа по тези  досъдебни производства. Нееднократно е 

бил обявяван с мярка за  установяване на адрес и принудително водене. В този 

смисъл ви моля да вземете мярка за неотклонение „Задържане под стража“. 

 

АДВ.Д.: Уважаеми г-н Председател, считам, че не са налице изискуемите 

по закон кумулативни предпоставки за вземане на най-тежката мярка за 

неотклонение „Задържане под стража“. Дори  и да можем да направим един 

обоснован извод, че лицето е извършило престъплението, за което му е 

повдигнато обвинение, следва да отчетем и обстоятелството, че същият е 

спомогнал за разкриването на това престъпление, като е посочил къде се 

намират вещите и благодарение на него същите са били иззети, а в последствие 

ще бъдат върнати и на собствениците. Т.е. безспорно това говори, че той разбира 

извършеното от него има критично отношение към това, което е направил. 

Видно от свидетелството му за съдимост, той не е осъждан досега нито веднъж, 

което считам, че говори за обстоятелството, че това деяние се явява едно 

епизодично деяние, а не може да се приеме, като начин на живот от негова 

страна. Считам, че по делото не са налични и обстоятелства, от които можем да 

направим един обоснован извод, че той  би се укрил или би извършил друго 

престъпление. Същият има постоянен адрес, затова считам, че и предвид 

ситуацията, в която се намираме, това извънредно положение, всяка една друга 

по-лека мярка за неотклонение би постигнала целите в закона, затова ви моля да 

не уважавате предложението на ВРП и да му наложите друга по-лека мярка за 

неотклонение. 

 

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради 

което и 

 

О П Р Е Д Е Л И : 

 

НА ОСН. ЧЛ.297, АЛ.1 ОТ НПК ДАВА НА ОБВИНЯЕМИЯ 

 

П О С Л Е Д Н А   Д У М А : 

 

ОБВ.А.: Съжалявам много, няма да се повторя. 

 

 

 СЪДЪТ след тайно съвещание обяви определението си: 



 

СЪДЪТ, като разгледа внесеното искане от ВРП за вземане мярка за 

неотклонение "Задържане под стража" на обвиняемия И.Г. А., намира същото за 

основателно предвид следните съображения: 

А. е обвиняем по ДП № 488/2020г. по описа на  Трето РУ – ОД на МВР - 

Варна в извършването на тежко умишлено престъпление - по чл.195 ал.1 т.3 

вр.чл.194 ал.1 от НК.  

По досъдебното производство са събрани достатъчно данни, от които съда 

прави обоснован извод, че извършител на това престъпление е обвиняемия А.. 

СЪДЪТ изцяло споделя становището на представителя на РП-Варна 

относно обоснованото предположение, че извършител на деянието е А., 

доколкото вещите обект на кражба са намерени и иззети. Намерени са и 

дактилоскопни следи оставени от обв.А.. 

 

СЪДЪТ, след като се запозна с приложените по досъдебното 

производство свидетелства за съдимост констатира, че обв. А. е неосъждан. 

Следва да се отбележи, че от изготвената справка от ОД на МВР – Варна се 

установява, че А. е лице с множество криминални прояви, извършени кражби, 

като към настоящия момент са налице образувани 11 досъдебни производства, 

от което съдът прави заключение за високата степен на обществена опасност на 

обвиняемия. 

Представени са доказателства, че обв.А. няма постоянен адрес на 

местоживеене, няма документ за самоличност, което създава съществени 

трудности и проблеми, както при неговото откриване, така и неговото 

призоваване и осигуряване за извършване на процесуално следствени действия 

по образуваните досъдебни производства. Съдът намира, че е налице реална 

опасност А. да се укрие, а също и да продължи да извършва други престъпления, 

още повече като се вземе предвид, че са налице данни за това, че А. употребява 

наркотични вещества и е зависим от тях. 

 

СЪДЪТ, като взе предвид интензивността на извършваната престъпна 

дейност от обв. А. счита, че е налице реална опасност същия да продължи да 

извършва и други престъпления, поради което намира, че единствено най-

тежката мярка за неотклонение се явява правилна и законосъобразна, с цел 

преустановяване на престъпната му дейност. 

 

ВОДИМ от горното СЪДЪТ на осн. чл.64, ал.4 от НПК 

 

О П Р Е Д Е Л И 

 

ВЗЕМА мярка за неотклонение "ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА" по 

отношение на И. Г. А., ЕГН 9612221027 - обвиняем по досъдебно производство 

№  488/2020г. по описа на Трето  РУ при ОД на МВР - Варна. 

Настоящото определение подлежи на обжалване или протест в 3-дневен 

срок от днес пред ВОС. 

 



НАСРОЧВА производството пред ВОС в случай на жалба или протест на 

22.04.2020г. от 13:00 часа, за която дата и час обвинението и защитата са 

редовно уведомени, а обвиняемия да се призове чрез Началника на ОЗ 

„Следствени арести“ Варна. 

 

Препис от определението да се изпрати на ОЗ „Следствени арести“– Варна 

за сведение и незабавно изпълнение. 

 

След влизане на определението в сила, препис от същото и ДП № 

488/2020г. да се изпрати на Районна прокуратура - Варна, за продължаване на 

разследването, по компетентност. 

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в с.з. което приключи в 10:40 часа. 

 

 

     РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

 

 

     СЕКРЕТАР: 
 

 


