
П Р О Т О К О Л 

 

11.05.2020 г.                   град Варна 

Варненският районен съд       втори състав 

на единадесети май            две хиляди и двадесета година 

 

В публично съдебно заседание в следния състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИ Н. 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: С.С. 

СТАНИСЛАВ И. 

                                                                  

СЕКРЕТАР: СОФИЯ МАРИНОВА                      

ПРОКУРОР: ТОНИ ТОМОВ 

 

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя НОХД № 

5278/2019 г. по описа на ВРС. 

----------------------------------------------------------- 

На именното повикване в 13:05 часа се явиха: 

----------------------------------------------------------- 

Заседанието по делото се разглежда и чрез скайп връзка, с 

оглед въведеното на 13.03.2020 г. извънредно положение на 

територията на Република България като мярка за ограничаване 

на разпространението на коронавирус, в присъствието на 

системен администратор при РС – Варна – *. 

ПОДС. И.Щ.А. – редовно призован, не се явява, намира се в 

Затвора - Варна, от където с него се осъществява скайп връзка, 

в присъствието на * – служител на РД „Охрана“ гр. Варна. 

 

В залата се явява адв. Х.Х., определен от Председателя на 

АК – Варна за служебен защитник на подс. И.Щ.А.. 

 

ПОДС. А.: Моля да ми бъде назначен определения от 

Председателя на АК – Варна служебен защитник.  

 

СЪДЪТ, като взе в предвид, че подс. И.Щ.А. към настоящия 

момент търпи в Затвора – Варна мярка за неотклонение 

„Задържане под стража“ намира, че на същия следва да бъде 

назначен служебен защитник, поради което и на основание чл. 

94, ал. 1, т. 6 от НПК 

  

О П Р Е Д Е Л И: 

 

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на подс. И.Щ.А. адв. Х.Х., 

определен от Председателя на АК – Варна. 

 

 ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. 

 АДВ. Х.: Да се даде ход на делото.  

ПОДС. А. : Искам да си оттегля молбата за изменение на 

мярката. Становището ми е категорично. Запознат съм, че в 

разпоредително заседание, за което съм уведомен, че ще се 



проведе на 19.05.2020 г. от 11:30 ч. Знам, че като последица 

от това, производството за изменение на мярката ми ще бъде 

прекратено. 

АДВ. Х. : Щом е налице изрично изявление от моя 

подзащиткен, моля съдът да се произнесе в тази връзка.  

ПРОКУРОРЪТ : С оглед заявеното от подсъдимия оттегляне 

на депозираната молба за изменение на взета спрямо него мярка 

за неотклонение в по – лека такава, моля производството по чл. 

270 от НПК да бъде прекратено. 

 

СЪДЪТ намира, че производството по чл. 270 от НПК, по 

НОХД № 5278 / 2019 г. по описа на РС – Варна, следва да бъде 

прекратено, доколкото лично подс. А. – депозирал молба, с 

която е инициирано същото, оттегли същата, респективно 

десезира съда от разглеждане по този въпрос на този етап. 

Известно е, че по въпроса за мярката за неотклонение съдът 

задължително следва да се произнесе в разпоредително 

заседание, което по настоящето дело е насрочено за 19.05.2020 

г., от 11:30 ч. 

Предвид изложеното, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ПРЕКРАТЯВА производство по реда на чл. 270 от НПК, по НОХД № 

5278 / 2019 г. по описа на РС – Варна, образувано по молба от подс. А., поради 

оттегляне на същата. 
Определението подлежи на съдебен контрол  пред ОС – 

Варна, в 7 – дневен срок от днес. 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което 

приключи в 13:10 ч. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 

 

1. 

 

2. 

 

СЕКРЕТАР : 

 

 

apis://Base=NARH&DocCode=2020&ToPar=Art270_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2020&ToPar=Art270_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2020&ToPar=Art270_Al1&Type=201/

