
Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

1 08.04.2021 16:15 Наказателно дело 

20214430200638/29.03

Димитър Христофоров Кирилов Производството е образувано по внесен обвинителен акт против ***, за престъпленвие по чл.144, ал.3, 

вр. ал.1 от НК и за престъпление по чл.198, ал.1 от НК, с пострадал * *. 

Производството е местно и родово подсъдно на Плевенски  районен съд.

По отношение на пострадалия * *, съдът е постановил осъдителна присъда по НХОД№484/2015г. по 

описа на ПлРС на 20.02.2017г. и осъдително решение по НАХД№2566/2017г. на 10.04.2018г. След 

20.02.2017г. в гр. Плевен, след случайни срещи с * *, последният отправя обидни думи и намеци по 

отношение на съдията-докладчик, като тези действия продължават и до настоящият момент. С оглед този 

факт съдията-докладчик счита, че не може да осигури безпристрастност при разглеждане на делото, 

поради изложените обстоятелства, които биха повлияли върху преценката му при разглеждане на делото, 

а също така ще създадат впечатление у пострадалия за предубеденост при постановяване на евентуална 

оправдателна присъда по отншение на *. Изложените факти не дават възможност на съдията-докладчик 

при разглеждане на делото да изгради вътрешното си убеждение основано на събраните доказателства по 

делото, без да създаде съмнение за предубеденост. 

Налице са основанията на чл.29, ал.2 от НПК, поради което съдията-докладчик следва да се отведе от 

разглеждане на НОХД№ 638/2021г. по описа на ПлРС.

Чавдар  Попов

2 15.04.2021 10:53 Наказателно дело 

20214430200761/14.04

Дария Митева Маринова     Съдебното производство е образувано въз основа на внесено в РС-Плевен споразумение за решаване 

на делото в досъдебно произовдство от Районна прокуратура гр. Плевен против подсъдимия *** от с. 

Бъркач, Плевенска област за това, че се заканил с убийство на ***, с което извършил престъпление по чл. 

144, ал.III във вр. ал.I от НК.  

С Протокол за избор на съдия-докладчик от 14.04.2021г. на принципа на случайния подбор делото е 

разпределено на съдията-докладчик Дария Митева.

Съдията-докладчик Дария Митева, след като се запозна с материалите по делото намери, че в случая са 

налице условията на чл. 29, ал. ІІ от НПК. Този извод е обусловен от факта, че пострадалият по делото – 

*** е втори братовчед на съдията-докладчик по настоящото дело. 

Посоченото обстоятелство предпоставя възможен конфликт на интереси, които по естеството си указват 

на пряка или косвена заинтересованост на съдията от изхода на делото или на неговата предубеденост и 

от същото би могло да се презумира неправилно осъществяване на процесуалната функция на съда в 

разрез със за*ите изисквания.

Поради изложеното съдията-докладчик Д. Митева следва да се отведе от разглеждане на НОХД № 

761/2021г. по описа на РС-Плевен.

Делото следва да се докладва на Председателя  на Районен съд - Плевен  за определяне на друг съдия - 

докладчик.

Асен Даскалов

Регистър на отводите и самоотводите



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

3 19.04.2021 14:21 Наказателно дело 

20214430200638/29.03

Чавдар  Попов Съдебното производство е образувано по внесен от Районна прокуратура

Плевен обвинителен акт срещу * * * от гр.Плевен

за извършени престъпления при условията на реална съвкупност по чл. 144

ал.3 вр. ал.1 от НК и по чл. 198 ал.1 от НК, с пострадал * *.

Делото е с местна и родова подсъдност на Плевенски районен съд, с

оглед разпоредбите на чл.35 и сл. от НПК /раздел ІІ от НПК/.

Във фазата на разпоредителното заседание съдията-докладчик Чавдар

Попов констатира, че са налице основания за отвеждането му от разглеждане

на делото.

Съдията-докладчик Чавдар Попов познава пострадалия * *ов

*, неговата съпруга и неговият баща - * * *. Поради

тази причина, още през 2014 г., съдията-докладчик се е самоотвел от

разглеждане на НОХД 2849/14г. по описа на ПлРс, във връзка с което беше и

подаден сигнал от *** до Етичната комисия към

ПлОС, която комисия излезе с единодушно становище за пълна

неоснователност на твърденията на сигналиста ***. Председателят на

осми наказателен състав на Районен съд- гр.Плевен*** счита, че, с

оглед избягване на каквито и да било съмнения в неговата обективност и

непредубеденост, на основание чл.29 ал.2 от НПК, следва да се самоотведе от

разглеждане на настоящото НОХД №638/2021г.

Асен Даскалов

4 21.04.2021 09:31 Гражданско дело 

20214430102637/20.04

Зорница Димитрова Димитрова 

Банкова

Пред ПлРС е депозирано заавление по чл.417 от ГПК срещу * *.

         Съдията- докладчик, е в близки и приятелски отношения с посоченото лице от детските години.С 

оглед избягване на всякакво съмнение за безпристрастно разглеждане на делото, съдът намира, че са 

налице условията на чл.22, ал.1, т.6 от ГПК.  

Дияна Атанасова Николова

5 26.04.2021 09:30 Наказателно дело 

20214430200808/20.04

Теодора Начева Петкова Днес 26.04.2021г. в гр.Плевен, съдията – докладчик по НОХД №  808/2021г. по описа на Плевенски 

районен съд ТЕОДОРА НАЧЕВА, след като се запозна с материалите по делото намира за установено 

следното:

Съдебното производство е образувано по повод внесен от РП-Плевен обвинителен акт срещу * от с. *** 

за извършено престъпление по чл.313, ал.3 от НК.

Делото е с местна и родова подсъдност на ПлРС с оглед разпоредбата на чл.35 и сл. от НПК /раздел ІІ от 

НПК/ на РС-Плевен.

С протокол за избор на съдия-докладчик на случаен принцип И.Ф.Председателят на PC-Плевен е 

определил за разглеждане на делото съдия Теодора Начева.

Във фаза на разпоредителното заседание, след като се запознах с материалите по делото намирам, че са 

налице основания за отстраняването ми от делото. Съображенията са следните: 

Познавам подсъдимия *, който е практикувал като*** в Плевенския съдебен район. Същият е познат 

служебно и на съпруга на съдията-докладчик, който с оглед горната практика е създал добри колегиални 

и човешки отношения. По дела с подсъдимия * * се е отвеждал последователно сам и в състав по 

внесените срещу него в ОС-Плевен наказателни и граждански дела – така например НОХД №162/2019г., 

в.гр.д. №1071/2019г., НОХД №288/2020г. и други, всички по описа на ОС-Плевен. Тези отводи са били 

обект на проверка и от горестоящия орган на съдебната власт, като не е имало препоръка към тяхната 

основателност. 

По изложените причини и с оглед избягване на всякакво съмнение относно безпристрастното и 

обективно произнасяне на съда по настоящия правен спор, съдията-докладчик Теодора Начева следва да 

се отведе от разглеждане на делото.

Делото следва да се докладва незабавно на И.Ф.Председателя на ПлРС за определяне на нов съдия-

докладчик.

Водим от горното, съдията – докладчик 

Асен  Даскалов



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

6 29.04.2021 11:05 Наказателно дело 

20214430200853/27.04

Дария  Митева Маринова Съдебното производство е образувано въз основа на подадена жалба от * * *, ликвидатор на „*** – база 

Плевен“ ООД – в л-я, ЕИК *** против Постановление за прекратяване на наказателно производство по 

досъдебно производство по преписка №5253/2019г от 20.04.2021г по описа на РП-Плевен, за 

престъпление по чл.227б от НК.

Делото е с местна и родова подсъдност на Плевенски районен съд.

Съдията-докладчик след като се запозна с материалите по делото счита, че са налице основания, които 

биха могли да породят съмнение в безпристрастността при разглеждане на делото, тъй като същият е 

констатирал, че * * * е вещо лице  с район на ОС-Плевен и с когото съдията-докладчик поддържа 

колегиални и служебни отношения. 

Предвид горното и с оглед избягване на каквито и да е съмнения в безпристрастността и 

непредубедеността на съдията-докладчик Дария Митева при разглеждането на делото по същество 

същият счита, че следва да се отведе от разглеждането му.

Делото следва да бъде докладвано на Председателя на РС-Плевен за определяне на нов докладчик.

Димитър Христофоров Кирилов
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