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

1 13.05.2021 10:00 Наказателно дело 

20214430200808/20.04

Радостина Ташева Гергичанова Съдията-докладчик, след като се запозна с материалите по делото констатира, че подсъдимият *** 

е упражнявал дейност като частен съдия-изпълнител с район на действие гр. Плевен и адвокат от 

Адвокатска колегия – Плевен, с когото съдията-докладчик поддържа добри колегиални 

отношения. 

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

непредубедеността при разглеждането на делото по същество, съдията-докладчик счита, че на 

основание чл. 29 ал. 2 НПК следва да се отведе от разглеждането му. 

Димитър Христофоров 

Кирилов

2 13.05.2021 10:00 Наказателно дело 

20214430200808/20.04

Асен Иванов Даскалов отвод на съдия Даскалов Красимир Маринов Димитров

3 13.05.2021 10:00 Наказателно дело 

20214430200808/20.04

Красимир Маринов Димитров Съдебното производство е образувано по внесен от Районна прокуратура - Плевен обвинителен 

акт против подсъдимия ***, с ЕГН: *** от гр. Плевен, за престъпление по чл. 313, ал. 3, във вр. с 

ал. 1 от НК.

Делото е с местна и родова подсъдност на 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 подсъдимият *** е бил частен съдия изпълнител с район на действие 

гр.Плевен, с когото съдията-докладчик е поддържал дългогодишни колегиални отношения. 

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

непредубедеността на съдията-докладчик Красимир Димитров при разглеждането на делото по 

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

Радостина Ташева Гергичанова

4 01.07.2021 14:19 Наказателно дело 

20214430201252/30.06

Дария Иванова Митева Маринова След като се запозна с материалите по делото съдията-докладчик констатира, че защитник на 

подсъдимия *** е адв. *** от Адвокатска колегия - Плевен – съпруг на съдията-докладчик ДАРИЯ 

МИТЕВА, поради което същата счита, че са налице основания по смисъла на чл. 29, ал. І, т. 7 НПК 

и следва да се отведе от разглеждането на НОХД № 1252/2021 година по описа на Районен съд - 

Плевен.

Красимир Маринов Димитров

5 01.07.2021 15:21 Наказателно дело 

20214430201248/30.06

Асен Иванов Даскалов Съдията-докладчик e одобрил споразумение за решаването на наказателното производство по 

НОХД №1131/2021г. по описа на РС-ПЛЕВЕН, с което *** е признат за виновен за престъпление 

по чл. 343, ал. 3, б. "а", във вр. с ал. 1, б. "б", във вр. с чл. 342, ал. 1 НК и във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 1, 

чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 1, чл. 41, ал.1 от Закона за движението по пътищата, а *** – за виновен за 

престъпление по чл. 343, ал. 3, б. „а“, във вр. с ал. 1, б. „б“, във вр. с чл. 342, ал. 1 НК и във вр. с чл. 

102, т. 1 от Закона за движението по пътищата. Касае се за едно и също досъдебно производство - 

№Д-845/2018г. по описа на РП-ПЛЕВЕН, в хода на което ***, *** и *** са били обвиняеми за 

извършени престъпления против транспорта, при които е налице свързаност и взаимна 

обусловеност на правнорелевантните факти.

В този смисъл съдията-докладчик намира, че е налице абсолютно основание за отвод по смисъла 

на чл.29 ал.1 т.1 б. „б“ НК 

Дария Иванова Митева 

Маринова

Регистър на отводите и самоотводите



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

6 05.07.2021 13:19 Гражданско дело 

20214430104339/05.07

Виолета Григорова Николова съдията-докладчик е в добри приятелски отношения с пострадалата по делото ***, с нейните 

родители и семейство - обстоятелство, изключващо обективността и безпристрастността му. Ето 

защо съдията-докладчик счита, че следва да се самоотведе от разглеждане на делото.

Дияна Атанасова Николова

7 06.07.2021 09:45 Наказателно дело 

20214430200865/28.04

Валери Цветанов Цветанов Съдията-докладчик констатира в днешното съдебно заседание, че тъжителят *** е баща на Зам. 

председателя на Административен съд – Плевен ***, с когото съдията-докладчик поддържа 

дългогодишни професионални и личи отношения. Освен това съдията *** участва в касационни 

съдебни състави на Административен съд- Плевен, в които се разглеждат касационни жалби срещу 

постановени от съдията-докладчик Валери Цветанов съдебни актове по административно 

наказателни дела. С оглед избягването на всякакви съмнения при разглеждане на делото съдията-

докладчик Валери Цветанов счита, че на основание чл.29 ал.2 от НПК следва да се отведе.

Борислава Илиева Якимова

8 06.07.2021 13:19 Наказателно дело 

20214430201284/02.07

Дария Иванова Митева Маринова Съдията-докладчик ДАРИЯ МИТЕВА, след като се запозна с материалите по делото установи, че 

са налице условията на чл. 29 ал. 2 от НПК, тъй като тъжителят по делото е *** – съдия в Районен 

съд – Плевен, с когото съдията-докладчик ДАРИЯ МИТЕВА има изградени дългогодишни, добри, 

професионални взаимоотношения. 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 законовите изисквания.

Димитър Христофоров 

Кирилов

9 06.07.2021 13:19 Наказателно дело 

20214430201284/02.07

Светослава  Михайлова Цонева Тъжителят в настоящото производство *** е съдия в Плевенски районен съд. Между него и 

съдията докладчик са установени дългогодишни приятелски и  изключително добри колегиални 

отношения като част от състава на Районен съд Плевен. Посоченото обстоятелство предпоставя 

конфликт на интереси, които да указват на пряка или косвена заинтересованост на съдията - 

докладчик от изхода на делото и което би могло да породи съмнение в безпристрастността и при 

разглеждането на същото по същество. Ето защо съдията докладчик счита, че следва да се отведе 

от разглеждането на настоящото дело.

Асен Иванов Даскалов

10 06.07.2021 13:19 Наказателно дело 

20214430201284/02.07

Радостина Ташева Гергичанова Съдебното производство е образувано въз основа на внесена Тъжба от *** от гр. Плевен против 

*** от с. ***, Плевенска област за престъпление по чл. 148, ал.2 вр. с ал.1, т.4 от НК вр. с чл. 147, 

ал.1 от НК.  

 Съдията-докладчик Радостина Гергичанова, 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 

тъжителят по делото – Димитър Христофоров Кирилов е съдия в Районен съд – Плевен, с когото 

съдията-докладчик Гергичанова има изградени дългогодишни, изключително добри 

професионални взаимоотношения. 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 законовите изисквания.

Дария Иванова Митева 

Маринова

11 08.07.2021 11:29 Наказателно дело 

20214430201313/07.07

Дария Иванова Митева Маринова В процеса на подготовка на съдебното заседание съдията - докладчик констатира, че в хода на ДП 

№1623/2021г., адв.*** е бил назначен за служебен  защитник на подсъдимия ***.  

 Адвокат *** е съпруг на съдията-докладчик по делото и преценявайки горните обстоятелства, 

съдията - докладчик счита, че са налице основания, които биха могли да породят съмнение в 

безпристрастността и при разглеждане на делото и поради  това,  следва да се отведе от 

разглеждане на делото. 

Радостина Ташева Гергичанова



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

12 08.07.2021 11:32 Наказателно дело 

20214430200865/28.04

Борислава Илиева Якимова Съдията-докладчик, след като се запозна с материалите по делото констатира, че жалбоподателят 

*** от с.***, обл.Плевен е баща  на Заместник председателя на  Административен съд - Плевен 

***, с когото съдията -докладчик поддържа  дългогодишни колегиални отношения. Отделно от 

това, съдията *** участва в касационни съдебни състави на АС - Плевен, в които се разглеждат 

касационни жалби срещу постановени от съдията- докладчик Якимова съдебни актове.  

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

непредубедеността при разглеждането на делото по същество, съдията-докладчик счита, че следва 

да се отведе от разглеждането му. 

Асен Иванов Даскалов

13 09.07.2021 13:40 Наказателно дело 

20214430201284/02.07

Димитър Христофоров Кирилов Съдебното производство е образувано по внесена от *** от гр.Плевен тъжба против *** – кметски 

наместник на село ***, обл. Плевен.

Делото е с местна и родова подсъдност на ПлРС, с оглед разпоредбата на чл.35 и следващите от 

НПК.

В процеса на подготовка на съдебното заседание съдията-докладчик констатира следното:

Съдията-докладчик намира, че са налице условия на чл.29, ал.1, т.5 от НПК, тъй като същият е 

страна в настоящото производство, а именно - частен тъжител.

Това обстоятелство и обезпечаването на условията за обективно разглеждане и решаване на 

правния спор, с който е сезиран съда, предоставя самоотвеждане на съдията-докладчик и 

докладване на делото на Председателя на РС-Плевен за своевременно определяне на нов съдия-

докладчик.

Светослава  Михайлова Цонева

14 12.07.2021 09:55 Наказателно дело 

20214430201332/09.07

Радостина Ташева Гергичанова  Съдията-докладчик Радостина Гергичанова, 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 

лицето спрямо което се иска задължително настаняване и лечение – *** има изградени много 

добри професионални взаимоотношения със съдията-докладчик Радостина Гергичанова, 

произтичащи от качеството му на съдебен заседател през продължителен период от време, като е 

вземал участия при постановяване на множество съдебни актове от председателствания от съдията-

докладчик Гергичанова съдебен състав.   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 законовите изисквания.

Валери Цветанов Цветанов

15 12.07.2021 13:25 Наказателно дело 

20214430200400/23.02

Чавдар  Иванов Попов Съдебното производство е образувано въз основа на внесен от  Плевенска районна прокуратура  

обвинителен акт против *** от град Плевен за извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК.

Делото е с местна и родова подсъдност на ПлРС.

С протокол за избор на докладчик от 23.02.2021г. Председателят на РС-Плевен е определил за 

съдия-докладчик Чавдар Попов.

В съдебно заседание провело се на 23.04.2021г. с протоколно определение №620, съдията-

доладчик Чавдар Попов е прекратил наказателното производство на основание чл.289, ал.1, във вр. 

с чл.24, ал.1, т.7 от НПК. 

С решение № 81 от 01.07.2021г. Плевенският окръжен съд отменя определение №620/23.04.2021г., 

постановено по НОХД №400/2021г. на Районен съд – гр.Плевен, с което на основание чл.289, ал.1, 

във вр. с чл.24, ал.1, т.7 от НПК, е прекратено наказателното производство. 

Съдията – докладчик счита, че на основание чл.29, ал.1, т.1, б.„в“, във вр. с чл.31 от НПК следва да 

се самоотведе от разглеждането му. 

Делото да се докладва на председателя  на ПлРС за определяне на нов съдия – докладчик.

Воден от горното и на основание чл.29, ал.1, т.1, б.„в“, във вр. с чл.31 от НПК,  съдът

Димитър Христофоров 

Кирилов



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

16 13.07.2021 15:00 Наказателно дело 

20214430200808/20.04

Дария Иванова Митева Маринова Подсъдимият ***  е упражнявал дейност като ЧСИ с район на действие – Окръжен съд – Плевен с 

когото  съдията -докладчик  поддържа служебни и колегиални отношения, както и  многократно се 

е отвеждала от производства, по които  отново е  бил страна *** /АНД №2008/2017г., 

АНД№1345/2018г., ЧНД № 2882/2018 г., НОХД № 2713/2012 г., всичките по описа на РС 

–Плевен/. Предвид тези обстоятелства, съдията-докладчик може да се счита предубеден  косвено 

от изхода на настоящото дело. С оглед избягване на всякакво съмнение, относно безпристрастното 

и обективно произнасяне по настоящия правен спор, съдията-докладчик счита, че следва да се 

отведе от разглеждане на делото.

Ася Трифонова Ширкова

17 13.07.2021 15:00 Наказателно дело 

20214430200808/20.04

Димитър Христофоров Кирилов Съдебното производство е образувано по повод внесен от РП-Плевен обвинителен акт по 

досъдебно производство № №1503/2019г. по описа на РП-Плевен, ЗМ №241/2019г. по описа на ОД 

на МВР-Плевен, с обвиняем ***, за извършено престъпление по чл.313, ал.3 от НК. 

Делото е с местна и родова подсъдност на Плевенския районен съд с оглед разпоредбата на чл.35 и 

сл. от НК. 

Във фазата на разпоредителното заседание съдията-докладчик след като се запозна с материалите 

по делото констатира, че с Определение № 260021/05.10.2020г. по НОХД №1868/2020г. по описа 

на РС-Плевен, същият е одобрил споразумение за прекратяване на наказателното производство по 

отношение на обвиняемият ***. 

С Решение №40/14.04.2021г. по НД за възобновяване №20214000600058/2021г. по описа на 

Апелативен съд – Велико Търново е възобновено НОХД№1868/2020г. по описа на РС-Плевен. 

Отменя определение №260021 от 05.10.2020г., постановено по НОХД№1868/2020г. по описа на РС-

Плевен и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на РС-Плевен от стадия на 

разпоредително заседание.

Съгласно чл.29, ал.1, т.1, буква ”б” от НПК не може да участва в състава на съда съдия, който е 

участвал в състава на съда, постановил определение, с което се одобрява споразумение за 

решаване на делото. Ето защо съдията-докладчик намира, че следва да се отведе от разглеждане на 

настоящото дело и същото следва да се докладва на Председателя на РС-Плевен за определяне на 

друг съдия-докладчик. 

Чавдар  Иванов Попов

18 13.07.2021 16:31 Наказателно дело 

20214430201332/09.07

Валери Цветанов Цветанов Съдията-докладчик Валери Цветанов, след като се запозна с материалите по делото намери, че в 

случая са налице условията на чл. 29, ал. II от НПК. Този извод е обусловен от факта, че лицето 

спрямо което се иска задължително настаняване и лечение - *** има изградени много добри 

професионални взаимоотношения със съдията- докладчик Валери Цветанов, произтичащи от 

качеството му на съдебен заседател през продължителен период от време, като е вземал участия 

при постановяване на множество съдебни актове от председателствания от съдията-докладчик 

Цветанов съдебен състав. 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 законовите изисквания.

Димитър Христофоров 

Кирилов



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

19 13.07.2021 16:31 Наказателно дело 

20214430201332/09.07

Чавдар  Иванов Попов Съдебното производство е образувано по внесено искане от Районна прокуратура-Плевен относно 

задължително настаняване и лечение на *** с ЕГН *** по реда на чл.157 вр. чл.155 вр. чл.146, ал.1, 

т.1 и т.2 от Закона за здравето.   

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 лицето, спрямо което се иска задължително 

настаняване и лечение – *** и е имал изградени професионални взаимоотношения с него, с оглед 

качеството му на съдебен заседател през продължителен период от време в ПлРС, като е взимал 

участия при постановяване на множество съдебни актове от председателствания съдебен състав 

съдия-докладчик Попов.

 Председателят на осми наказателен състав на Районен съд- гр.Плевен Чавдар Попов 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 отведе от разглеждане на настоящото ЧНД 

№1332/2021г. 

Воден от горното и на основание чл.29 ал.2 от НПК

Дария Иванова Митева 

Маринова

20 13.07.2021 16:31 Наказателно дело 

20214430201332/09.07

Димитър Христофоров Кирилов Днес 22.07.2021 година съдията-докладчик по ЧНД № 1332/2021г. на Плевенски районен съд - 

Димитър Кирилов като се запозна с материалите по делото и в съответствие със задълженията си 

по чл.248 и сл. от НПК, намира за установено следното:

Производството е образувано по внесено искане от РП-гр. Плевен на основание чл.157, вр. чл.155 

от ЗЗ по отношение на ***.

Производството е местно и родово подсъдно на Плевенски  районен съд.

Съдията-докладчик Димитър Кирилов, след като се запозна с материалите по делото констатира, 

че лицето спрямо което се иска задължително настаняване и лечение - *** е имал изградени 

професионални взаимоотношения със съдията-докладчик, с оглед качеството му на съдебен 

заседател през продължителен период от време в РС-Плевен и е вземал участие при постановяване 

на съдебни актове от председателствания съдебен състав съдия-докладчик Кирилов. 

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

непредубедеността на съдията – докладчик при разглеждането на делото по същество същият, 

счита че следва да се отведе от разглеждането му. 

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

съдия – докладчик.

На основание чл. 29, ал. 2 от НПК съдията-докладчик ДИМИТЪР КИРИЛОВ СЕ ОТВЕЖДА от 

разглеждане на ЧНД №1332/2021г. по описа на Плевенски районен съд.

Чавдар  Иванов Попов

21 15.07.2021 10:30 Наказателно дело 

20214430200865/28.04

Асен Иванов Даскалов На съдията-докладчик е известно, че частният тъжител е баща на съдията ***, с когото, от една 

страна, се намира в дългогодишни колегиални отношения, а от друга – съдията *** участва в 

касационни състави на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛЕВЕН, които разглеждат жалби срещу 

Решения по дела от административнонаказателен характер, постановени от съдия АСЕН 

ДАСКАЛОВ.

Следователно, разглеждането на настоящото дело от съдия ДАСКАЛОВ би могло да създаде 

основателни съмнения в безпристрастното разглеждане и решаване на делото по същество; още по-

съществено обаче е това, че при описаната обстановка, разглеждането на настоящото дело от 

съдията ДАСКАЛОВ би влязло в ярко противоречие с разбиранията на последния за добра 

професионална хигиена на отношенията.

Димитър Христофоров 

Кирилов



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

22 15.07.2021 10:30 Наказателно дело 

20214430200865/28.04

Димитър Христофоров Кирилов Съдебното производство е образувано въз основа на внесена в РС-Плевен тъжба от *** от с. ***, 

обл. Плевен против подсъдимия *** от с.***, обл. Плевен за извършено престъпление по чл.148, 

ал.1, т.1, вр. чл.146, ал.1 от НК.

След като се запозна с материалите по делото, съдията-докладчик констатира следното:

Съдията-докладчик Димитър Кирилов, счита че са налице условията на чл.29, ал.2 от НПК, тъй 

като при запознаване с материалите по делото съдията-докладчик констатира, че тъжителят *** е 

баща на Зам.председателя на Административен съд – Плевен ***, с когото съдията-докладчик 

поддържа дългогодишни професионални отношения. На следващо място съдията *** участва в 

касационни съдебни състави на Административен съд – Плевен, в които се разглеждат касационни 

жалби срещу постановени от съдията-докладчик Кирилов съдебни актове по АНдела. 

Преценявайки горните обстоятелства съдията-докладчик счита, че са налице основания, които 

биха могли да породят съмнение в безпристрастността при разглеждане на делото. 

Районен съдия Димитър Кирилов счита, че  следва да се отведе от по-нататъшното разглеждане на 

делото. Същото следва да се докладва на Председателя на РС-Плевен за определяне на нов 

съдия–докладчик.  

Светослава  Михайлова Цонева

23 15.07.2021 10:30 Наказателно дело 

20214430200865/28.04

Светослава  Михайлова Цонева След като се запозна с материалите по делото, съдията-докладчик констатира, следното:

Съдебното производство е образувано На 28.04.2021 година.

След отвод на съдия Димитър Кирилов, на 22.07.2021 година делото е разпределено за 

разглеждане на съдия  Светослава Цонева.

Делото е местно и родово подсъдно на Районен съд Плевен.

В процеса на подготовка на съдебното заседание  констатирах следното: 

Тъжителят в настоящото производство *** е  баща на *** *** – Заместник – председател и съдия в 

Административен съд Плевен. 

Съдия ***  е дългогодишен съдия,  когото докладчика по делото познава от 2000 година. Със 

същият докладчика по делото е работил в Районен съд Плевен, по – късно и в Окръжен съд 

Плевен.  Съдия *** участва в касационни съдебни състави на Административен съд Плевен и 

разглежда касационни жалби срещу постановени от съдия Цонева съдебни актове по НАХДела. 

Между съдията - докладчик и съдия *** са установени дългогодишни, не само професионални и 

изключително добри колегиални отношения, но и приятелски такива. 

Горепосочените обстоятелства  предпоставят конфликт на интереси, които да указват на пряка или 

косвена заинтересованост на съдията - докладчик от изхода на делото и което би могло да породи 

съмнение в безпристрастността и при разглеждането на същото по същество. Ето защо съдията 

докладчик счита, че следва да се отведе от разглеждането на настоящото дело.

Делото следва да се докладва на Председателя на Районен съд – гр. Плевен за определяне на друг 

съдия-докладчик. 

Дария Иванова Митева 

Маринова

24 15.07.2021 10:30 Наказателно дело 

20214430200865/28.04

Дария Иванова Митева Маринова Съдия *** е дългогодишен съдия, когото е работил в Районен съд – Плевен, по-късно и в Окръжен 

съд – Плевен. Съдия *** участва в касационни съдебни състави на Административен съд – Плевен 

и разглежда касационни жалби срещу постановени от съдия Дария Митева съдебни актове по 

НАХДела. Между съдията докладчик са установени дългогодишни професионални, добри 

колегиални отношения.

Разглеждането на настоящото дело от съдия МИТЕВА би могло да създаде основателни съмнения 

в безпристрастното разглеждане  и решаване на делото по същество.

На основание чл.29, ал.2 от НПК съдията-докладчик ДАРИЯ МИТЕВА се ОТВЕЖДА от 

разглеждането на НЧХД № 865/2021 година по описа на ПлРС.

Чавдар  Иванов Попов



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

25 16.07.2021 14:00 Наказателно дело 

20214430200808/20.04

Чавдар  Иванов Попов Производството по НОХД №808/2021г., по описа на Районен съд-Плевен, е образувано въз основа 

на внесен от Районна прокуратура-Плевен обвинителен акт против подсъдимия *** за извършено 

престъпление по чл.313, ал.3, във вр. с ал.1 НК.

Делото е с местна и родова подсъдност на Районен съд.

С протокол за избор на докладчик от 14.07.2021г. делото е разпределено на съдията-докладчик 

Чавдар Попов. 

Съдията-докладчик, след като се запозна с материалите по делото, констатира, че подсъдимият *** 

е упражнявал дейност като частен съдебен изпълнител с район на действие Окръжен съд-

гр.Плевен и адвокат от АК-Плевен, с който съдията-докладчик поддържа добри колегиални 

отношения.  

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

непредубедеността при разглеждането на делото по същество, съдията-докладчик счита, че на 

основание чл. 29, ал.2 НПК следва да се отведе от разглеждането му.

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

съдия-докладчик.

Воден от горното, съдът

Дария Иванова Митева 

Маринова

26 19.07.2021 09:15 Наказателно дело 

20214430201369/16.07

Дария Иванова Митева Маринова В процеса на подготовка на съдебното заседание съдията - докладчик констатира, че в хода на 

бързо производство  - пр.пр.№3845/2021г.  по описа на РП-Плевен и ЗМ № 370/2021г.  по описа на 

02 РУ-Плевен,  адв.*** е бил надлежно упълномощен от подсъдимия за негов защитник.  

 Адвокат *** е съпруг на съдията-докладчик по делото  и преценявайки горните обстоятелства, 

съдията - докладчик счита, че са налице основания, които биха могли да породят съмнение в 

безпристрастността и при разглеждане на делото и поради  това,  следва да се отведе от 

разглеждане на делото. 

Делото следва да се докладва на Председателя на РС- Плевен за определяне на нов съдия – 

докладчик.  

Красимир Маринов Димитров



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

27 19.07.2021 14:13 Наказателно дело 

20214430201370/16.07

Теодора Начева Петкова след като се запозна с материалите по делото, намери за установено следното:

Съдебното производство е образувано въз основа на внесен обвинителен акт от страна на РП – гр. 

Плевен /НОХД №2359/2019г. по описа на РС-Плевен/, с който е повдигнато обвинение срещу 

подсъдимия *** за извършени престъпления по чл.131, ал.1, т.12, във вр. с чл.130, ал.1 от НК и по 

чл.131, ал.1, т.12, във вр. с чл.130, ал.2, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК и срещу 

подсъдимия *** за извършени престъпления по по чл.131, ал.1, т.12, във вр. с чл.130, ал.2, във вр. с 

чл.20, ал.2, във вр. с ал.1 от НК и по чл.131, ал.1, т.12, във вр. с чл.129, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

Делото е с местна и родова подсъдност на ПлРС.

С протокол за избор на докладчик от 16.07.2021г. е определена съдия-докладчик Теодора Начева.

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

предпоставки за отвеждането му от разглеждане на делото по следните съображения:

С Решение № 86/02.07.2021г., постановено по ВНОХД № 430/2021г. по описа на ОС-Плевен е 

отменена на основание чл.334, т.1, във вр. с чл.335, ал.2, във вр. с чл.348, ал.3, т.1 и т.2 от НПК 

Присъда № 260029 от 22.03.2021г., постановена по НОХД № 2359/2019г. по описа на РС-Плевен и 

връща делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. В последствие е 

образувано настоящото НОХД № 1370/2021г. по описа на РС-Плевен. 

Видно от горецитираното решение на ОС – гр. Плевен, постановено по ВНОХД № 430/2021г. по 

описа на с.с., съдебният състав е с председател *** и членове *** и ***, като един от членовете на 

състава – а именно съдия *** – е съпруг на съдията-докладчик.

Обезпечаването на условията за обективно разглеждане и решаване на правния спор, с който е 

сезиран съда, предпоставя самоотвеждане на съдията-докладчик и докладване на делото на 

председателя на РС-гр. Плевен за своевременно определяне на нов докладчик.

Красимир Маринов Димитров

28 20.07.2021 11:45 Наказателно дело 

20214430201284/02.07

Валери Цветанов Цветанов Съдебното производство е образувано въз основа на внесена тъжба от Димитър Христофоров 

Кирилов от гр.Плевен против *** от с.***, обл.Плевен за извършено престъпление по чл.148, ал.2 

вр. с ал.1, т.4 от НК вр. с чл.147, ал.1 от НК.

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

Съдията–докладчик констатира, че са налице основания за отвеждането му от по-нататъшно 

разглеждане на делото на основание чл.29, ал.ІІ от НПК.

Частният тъжител по делото Димитър Христофоров Кирилов е съдия в Районен съд – гр.Плевен, с 

когото съдията-докладчик има изградени дългогодишни изключително добри лични и 

професионални взаимоотношения. Поради тези обстоятелства съдията-докладчик може да се счита 

предубеден косвено от изхода на делото и с оглед избягването на каквито и да било съмнения при 

разглеждане на делото съдията-докладчик Валери Цветанов следва да се отведе.

Водим от горното и на основание чл.29, ал.ІІ от НПК

Чавдар  Иванов Попов

29 20.07.2021 11:45 Наказателно дело 

20214430201284/02.07

Асен Иванов Даскалов Частният тъжител е съдия в РАЙОНЕН СЪД-ПЛЕВЕН и се намира в колегиални отношения с 

настоящия съдия-докладчик. Разглеждането на настоящото дело от съдия ДАСКАЛОВ би могло да 

създаде основателни съмнения в безпристрастното разглеждане и решаване на делото по 

същество; още по-съществено обаче е това, че при описаната обстановка, разглеждането на 

настоящото дело от съдията ДАСКАЛОВ би влязло в ярко противоречие с разбиранията на 

последния за добра професионална хигиена на отношенията.

Ето защо и на основание чл.29 ал.2 НПК

Валери Цветанов Цветанов

30 26.07.2021 10:58 Наказателно дело 

20214430200808/20.04

Ася Трифонова Ширкова отвод Зорница Димитрова Димитрова 

Банкова



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

31 27.07.2021 09:30 Наказателно дело 

20214430201284/02.07

Чавдар  Иванов Попов Съдебното производство е образувано въз основа внесена в РС-Плевен тъжба от Д*** от град 

Плевен, против *** с постоянен адрес село ***, Плевенска област за извършено престъпление по 

чл.148, ал.2, във вр. ал.1, т.4, във вр.чл.147, ал.1 от НК.

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/. 

Съдията докладчик констатира, че са налице основания за отвеждането му от по-нататъшното 

разглеждане на делото на основание чл.29,ал.2, от НПК.

Тъжителят в настоящето производство ***, е съдия в Плевенски районен съд, с когото съдията-

докладчик има изградени дългогодишни лични и професионални взаимоотношения.

Председателят на осми наказателен състав на Районен съд- гр.Плевен Чавдар Попов 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 отведе от разглеждане на настоящото НЧХД 

№1284/2021г. 

Воден от горното и на основание чл.29 ал.2 от НПК

Теодора Начева Петкова

32 28.07.2021 09:00 Наказателно дело 

20214430200865/28.04

Чавдар  Иванов Попов Съдебното производство е образувано въз основа на внесена от РС-Плевен тъжба от *** от с.***, 

обл.Плевен, против подсъдимия *** от с.***, обл.Плевен за извършено престъпление по чл. 148, 

ал.1, т.1, вр. чл. 146, ал.1 от НК.

След като се запозна с материалите по делото и на основание данните по делото и закона, за да се 

произнесе взе предвид следното:

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

се създаде съмнение относно безпристрастното водене на процеса и решаването на делото от 

съдия-докладчик, тъй като същият е констатирал, че тъжителят *** е баща на Зам.председателя на 

Административен съд – Плевен ***, с когото съдията-докладчик поддържа дългогодишни 

професионални отношения. Съдията *** участва в касационни съдебни състави на 

Административен съд-Плевен, в който се разглеждат жалби срещу Решения по дела от 

административнонаказателен характер, постановени от съдия Чавдар Попов. 

С оглед изключването на всякакви възможности за възникване на съмнение относно 

безпристрастното решаване на делото, съдията-докладчик счита, че са налице предпоставките чл. 

29 ал. 2 от НПК и следва да се отведе от разглеждане на делото. 

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

съдия – докладчик.

Воден от горното и  на основание чл. 29 ал.2 от  НПК, съдията-докладчик:

Теодора Начева Петкова

33 28.07.2021 10:00 Наказателно дело 

20214430201332/09.07

Дария Иванова Митева Маринова Съдебното производство е образувано въз основа на внесено искане от РП-Плевен относно 

задължителното настаняване и лечение на *** *** с ЕГН *** по реда на чл.157, вр. с чл. 146, ал.1, 

т.1 и т.2 от Закона за здравето. 

Съдията-докладчик Дария Митева, след като се запозна с материалите по делото констатира, че 

лицето спрямо което се иска задължително настаняване и лечение- *** е имал изградени 

професионални взаимоотношения със съдията-докладчик, с оглед качеството му на съдебен 

заседател през продължителен период от време в РС-Плевен и е вземал участие при поставяне на 

съдебни актове от председателствания съдебен състав съдия-докладчик Митева. Също така, 

председателят на III - н.с. Дария Митева, е гледала същото ЧНД по Закона за здравето, със същите 

свидетели и същата фактическа обстановка. 

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

непредубедеността на съдията-докладчик, при разглеждането на делото по същество, същият 

счита, че следва да се отведе от разглеждането му на основание чл. 29, ал.2 от НПК. 

Воден от горното и на основание чл.29, ал.2 от НПК

Теодора Начева Петкова



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

34 30.07.2021 16:23 Гражданско дело 

20214430105029/30.07

Виолета Григорова Николова отвод Ася Трифонова Ширкова
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