
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 
Година  2020                                                      град В А Р Н А 

 

ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ НАКАЗАТЕЛЕН 

СЪСТАВ 

 

В публично съдебно заседание, проведено на седми май, две хиляди и двадесета 

година,  в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА НИКОЛОВА  

 

СЕКРЕТАР: ЕЛЕНА ПЕЕВА 

ПРОКУРОР: МАРИН ДОЧЕВ 

 

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя ЧНД № 1705 по 

описа за 2020  година 

 

На именното повикване в 10:17  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 

страна като мярка за ограничаване на разпространението на коронавирус, в 

присъствието на системен администратор при РС-Варна – А.Т. 

 

По данни на М. Т. – сътрудник в РД „Охрана“ – Варна на адв. Д. е измерена 

температурата на входа на сградата на Районен съд – Варна, отчетена е средна 

температура около 38 градуса. 

 

ОБВИНЯЕМИЯТ А. В. К. се намира в Затвор - Варна, от където с него се 

осъществява връзка по скайп в присъствие на служител в затвора Г. Г., който 

потвърждава, че лицето на екрана е обв. А.В. К. 

 

   ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо Председател, считам, че са налице пречки с 

оглед отсъствието на защитата, а при така посочената информация на служителя на 

съдебна охрана налице са пречки за даване ход на делото. 

 

ОБВ. К.: Да се гледа делото. 

 

СЪДЪТ намира, че не следва да допуска адв. Д. до участие в днешното съдебно 

заседание, с оглед епидемичната обстановка в страната и осигуряване на безопасното 

провеждане на съдебното заседание за всички участници в производството. На 

следващо място съдът намира, че са налице пречки за даване ход на делото, тъй като 

съгласно чл. 94, ал.1, т. 6 от НПК, доколкото обвиняемия е задържан, съдебното 

заседание не може да бъде проведено без защитник. В тази връзка на обвиняемия 

следва да бъде предоставена правна помощ и да бъде изпратено искане до АК – Варна 

за определяне на друг служебен защитник. Делото следва да бъде насрочено за друга 

дата и час в рамките на 3 - дневния срок от образуване на делото. 

 



Мотивиран от горното, СЪДЪТ 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за разглеждане на 08.05.2020 г., от 11:00ч., за 

която дата и час Районна прокуратура – Варна и обв. К. са редовно уведомени от 

днес.  

ДА СЕ ИЗПРАТИ искане до АК – Варна за определяне на служебен защитник 

ведно с препис от настоящото определение. След определяне на служебен защитник 

от АК – Варна, същият да бъде призован за датата и часа на съдебното заседание.  

 

 

 ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10:27 ч. 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

              СЕКРЕТАР: 

 

 


