
ПРОТОКОЛ 

 
 

Година 2020       Град Варна  

Районен съд      ХХХVІІІ състав  

 На 28.04.       Година 2020  

 В публично заседание в следния състав: 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ШКОДРОВА 

 

СЕКРЕТАР: ИСКРЕНА ИВАНОВА 

 ПРОКУРОР: ИВЕЛИН БОРИСОВ 

 Сложи за разглеждане докладваното от Председателя  

 НОХД № 533 по описа за 2020 година  

 На именното повикване в 10.34 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 – Ж.Г.. 

 

ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ Л.А.Н., редовно призован, не се явява в 

съдебната зала, намира се в Затвора - Плевен, откъдето с него 

се осъществява връзка по скайп, в присъствие на зам. началник 

на Затвора - Плевен Н.В.К..  Осъденото лице се представлява от 

адв.А.Д., редовно упълномощен и приет от съда от днес.  

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. 

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.   

 

Съдът не намира процесуални пречки за даване ход на 

делото, поради което 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА. 

 

 ПРОКУРОРЪТ: Поддържам предложението на ВРП за приложение 

на чл.68 от НК. Няма да сочим други доказателства.  

 

 АДВ. Д.: Поддържам предложението на представителя на ВРП. 

Няма да сочим други доказателства.  

 

 СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна  и 

даде ход на същото  

 

П О    С Ъ Щ Е С Т В О: 

  

 ПРОКУРОРЪТ: Г-жо Председател поддържам внесеното 

предложение. Видно от същото, деянието, за което Н. е осъден 



по НОХД № 533/2020 г., на Районен съд Варна е извършено в 

изпитателния срок на осъждането по НОХД № 258/2017 г. на 

Районен съд Кнежа, чието наказание е било Лишаване от свобода 

за срок от 3 месец с изпитател срок от 3 години. Предвид 

изложеното считам, че са налице предпоставките за привеждане в 

изпълнение на наказанието по НОХД № 258/2017 г. на Районен съд 

- Кнежа. 

 

АДВ. Д.: Считам, че са налице предпоставките за провеждане 

на присъдата на Районен съд Кнежа. 

 

ОСЪД. ЛИЦЕ Л.А.Н.: Чух и разбрах всичко. Няма какво да 

каза 

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, както и 

данните за съдимост на лицето, намира, че по отношение на 

осъденото лице Л.А.Н. са налице основанията за прилагане на 

чл.68 ал.1 от НК.  

 

ОСЪД. Л.А.Н., ЕГН - ********** е осъждан, както следва:  

 

- С Присъда по НОХД № 533/2020 г., по описа на 

Районен съд Варна, за престъпление по чл.343в ал.2 от 

НК, за деяние извършено на 03.12.2019 г., като му е 

наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 

/четири/ месеца при „общ“ режим.  

- С Присъда по НОХД № 258/2017 г., по описа на 

Районен съд Кнежа, за престъпление по чл.343В, ал.2 от 

НК, за деяние извършено на 04.07.2017 г., като му е 

наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 

/три/ месеца при „общ“ режим.  

 

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че деянието по НОХД 533/2020 г., 

по описа на Районен съд Варна е извършено в изпитателния срок 

на предходното осъждане по НОХД № 258/2017 г., на Районен съд 

Кнежа и на основание чл.68 ал.1 от НК, намира, че следва да 

бъде приведено в изпълнение наказанието по НОХД № 258/2017 г., 

а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, което на 

основание чл.57, ал.1 т.3 от ЗИНС лицето да изтърпи при 

първоначален ОБЩ РЕЖИМ.  

     ВОДИМ ОТ ГОРНОТО, СЪДЪТ  

 

       О П Р Е Д Е Л И: 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.68 АЛ.1 ОТ НК, ПРИВЕЖДА в изпълнение 

наказанието на Л.А.Н., ЕГН ********** по НОХД № 258/2017 год. 

на РС – Книжа, тъй като деянието по НОХД № 533/2020 год. на 

РС-Варна е извършено в изпитателния срок, определен от 

предходното осъждане, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 



ТРИ МЕСЕЦА, което на основание чл. 57 ал.1 т.3 от ЗИНС лицето 

да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест в 15-дневен 

срок от днес пред ВОС. 

 

 След влизане на определението в сила, препис от същото да 

се изпрати на ВРП и БС, за сведение и изпълнение.  

 

ПРОТОКОЛЪТ написан в с.з., което приключи в 10.40 ч. 

 

  

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

 

 

       СЕКРЕТАР: 

 

 
 


