
П Р О Т О К О Л 
 
 

Година 2020                                                       Град Варна 
Варненският районен съд                                        Шести наказателен състав 
На четвърти май                                                Година две хиляди и двадесета 
 
В публично съдебно заседание в следния състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИНА МЕТОДИЕВА 

 
Секретар: Красимира Манасиева 
Прокурор: Здравка Задгорска 
 
 Сложи за разглеждане докладваното от Председателя частно 
наказателно дело номер 1565 по описа за две хиляди и двадесета година. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
На именното повикване в 09:22 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. Тодорова. 

Лице, чието освидетелстване се иска Димитър Алексиев Иванов, не 
се явява, намира се в ДПБ Карвуна, от където с него се осъществява връзка по 
скайп в присъствие на Галина Дамянова – завеждащ отдел „Човешки ресурси“ 
към ДП „Карвуна“.   
 Психиатър д-р Румяна Василева Бояджиева, редовно призована, 
явява се лично.  

В залата се явява и адв. Мариета Иванова Петрова, определена от 
Председателя на ВАК за служебен защитник, съгласно разпореждане на 
съдията-докладчик от 27.04.2020 година.  
 
 Лице, чието освидетелстване се иска Иванова: Нямам упълномощен 
защитник. 
  

СЪДЪТ, като взе предвид изявлението на лицето, чието 
освидетелстване се иска Димитър Иванов, че към настоящият момент няма 
упълномощен защитник и се намира в ДПБ - Карвуна от една страна, а от друга 
като отчете, че производството е по реда на ЗЗ и участието на защитник в 
съдебното производство е задължително прецени, че са налице предпоставки 
за предоставяне на правна помощ на Иванов. Като съобрази, че с писмо изх. № 
1209/29.04.2020 г. от АК - Варна за защитник на лицето, чието освидетелстване 
се иска е определена адв. Мариета Иванова Петрова, прецени, че именно 
същата следва да бъде назначена като служебен защитник, с оглед на което 
 

О П Р Е Д Е Л И: 
 



 НАЗНАЧАВА за служебен защитник на лицето, чието освидетелстване 
се иска Димитър Алексиев Иванов адв. Мариета Иванова Петрова от АК - 
Варна при възнаграждение определимо и платимо от ЦБ "Правна помощ". 
 
 ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. 
 АДВ. ПЕТРОВА: Да се даде ход на делото. 
 
 СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на 
делото, поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 
 Председателят на състава пристъпи към снемане самоличността на 
явилите се лица: 
 
 Лице, чието освидетелстване се иска Димитър Алексиев Иванов - 
роден на 01.01.1970 година в село Водица, обл. Варна, българин, 
български гражданин, разведен, неосъждан, ЕГН 7001011065. 
 Галина Дамянова: Госпожо съдия, потвърждавам самоличността на 
лицето. 
 Психиатър д-р Румяна Василева Бояджиева, 67-годишна, българка, 
българска гражданка, с висше образование, омъжена, неосъждана, без родство 
със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 ал.1 от 
НК. Обещава да даде заключение по знание и съвест. 
 
 На основание чл.272 ал.4 от НПК, вр. чл.253 от НПК председателят на 
състава провери срока на връчване на съдебните книжа и съобщения и 
констатира, че същият е спазен. 
 
 На основание чл.273 ал.1 от НПК председателят на състава отстрани 
свидетелите от съдебната зала. 
 
 На основание чл.274 ал.1 от НПК съдът разясни на страните правото им 
на отвод. Искания не бяха направени. 
 
 На основание чл.274 ал.2 от НПК съдът разясни на страните правата им. 
 
 На основание чл.275 от НПК нови искания не бяха направени. 
 
 СЪДЪТ счита, че няма процесуални пречки по хода на съдебното 
следствие, поради което и 
 

О П Р Е Д Е Л И: 
ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ВРП 
 
 ЛИЦЕТО, ЧИЕТО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ СЕ ИСКА ИВАНОВ:  В момента 
съм в болницата в Карвуна по решение на Варненски районен съд за срок от 
три месеца. Влязох на 25.03.2020 година. Тук съм добре, вземам лекарствата 
си. Знам си заболяването, параноидна шизофрения. Сега дали е доказана, или 



не, лекарите ще кажат. В добра кондиция съм, някак си ми се избистря 
мисленето от както съм тук. Нямам какво да Ви кажа друго.  
 
 Страните заявиха, че нямат въпроси към лицето, чието 
освидетелстване се иска. 
 
 Психиатър д-р Бояджиева: Госпожо съдия, лицето страда от 
параноидна шизофрения, непрекъснато протичане, което заболяване е 
визирано в чл.146 от ЗЗ. Необходимо е да бъде проведено задължително 
лечение при стационарни условя и доколкото такова лечение се провежда в 
ДПБ – Карвуна, считам, че производството по настоящото дело следва да бъде 
прекратено. 
 
 ПРОКУРОРЪТ: С оглед на обстоятелството, че лицето, чието 
освидетелстване искаме е настанено на задължително стационарно лечение за 
период от три месеца в ДПБ – Карвуна, специализирано здравно заведение, 
моля, производството да бъде прекратено. 
  
 АДВ. ПЕТРОВА: Моля, да прекратите настоящото дело, доколкото 
лицето е настанено на задължително стационарно лечение. 
  
 СЪДЪТ, като взе предвид обстоятелствата по делото и становищата на 
страните  изразени в днешно съдебно заседание, както и това на психиатъра 
доктор Бояджиева, прецени, че в случая не са налице предпоставките на ЗЗ за 
назначаване на СПЕ по отношение на Димитър Алексиев Иванов, с оглед липса 
на данни за социалния критерий. Видно от становището на психиатъра д-р 
Бояджиева при лицето има данни за психично разстройство, но към настоящия 
момент, доколкото са налице доказателства, че то провежда активно лечение в 
ДПБ – Карвуна, където е настанен по реда на чл.155 от ЗЗ от предходен състав 
на Районен съд - Варна и лечението продължава, и очевидно е дало 
положителен резултат, с оглед осъществената комуникация, счита, че не са 
налице предпоставки за назначаване на СПЕ, поради което и съдебното 
производството по делото следва да бъде прекратено. 

СЪДЪТ намира, изразеното становище от психиатъра д-р Румяна 
Василева Бояджиева за компетентно и безпристрастно дадено, поради което и 
счете, че на вещото лице д-р Румяна Бояджиева следва да бъде изплатено 
възнаграждение за явяването й в днешно съдебно заседание и даденото от нея 
становище, което в случая, с оглед характера на производството следва да 
бъде приравнено на заключение, поради което и на вещото лице следва да 
бъде изплатено възнаграждение от бюджета на съда в размер на 30 лева. 

С оглед изложеното и на основание чл.159 ал.4 от ЗЗ, съдът  
 

О П Р Е Д Е Л И: 
 
 ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ЧНД № 1565/2020 година по 
описа на ВРС, VI състав. 
 
 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест в 3-дневен срок 
от днес пред Окръжен съд – Варна. 

 



ДА СЕ ИЗПЛАТИ на психиатъра д-р Румяна Василева Бояджиева за 
явяване в съдебно заседание и даване на становище възнаграждение от 30.00 
лева, платими от бюджета на съда /изд. Р.к.о./. 
 
 ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 09:39 
часа. 
 
 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
 
 

СЕКРЕТАР: 
  



 

 


