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

1 13.07.2021 15:00 Наказателно дело 

20214430200808/20.04

Христо Стефанов Томов чл. 29 ал. 2 от НПК Мариана Костадинова Тодорова 

Досева
2 13.07.2021 16:31 Наказателно дело 

20214430201332/09.07

Теодора Начева Петкова Съдебното производство е образувано по внесено от РП-Плевен Искане по реда 

на чл.157 от Закона за здравето 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 ЗЗ.

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, след като се запозна с материалите по делото, счита, че са 

налице предпоставки за отвеждането му от разглеждане на делото. Видно от 

представените по делото писмени доказателства съдът констатира, че 

предложеното за освидетелстване лице *** е съдебен заседател от списъка към 

Районен съд-Плевен, с когото съдията-докладчик поддържа служебни 

отношения, тъй като се явява и присъства по НОХ-дела. 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. С оглед избягване на каквито и да било съмнения в обективността и 

непредубедеността на съдията-докладчик, същият следва на основание чл.29, 

ал.2 от НПК да се отведе от разглеждане на делото.

Красимир Маринов Димитров

3 13.07.2021 16:31 Наказателно дело 

20214430201332/09.07

Борислава Илиева Якимова На основание чл.29, ал.11 от НПК съдията - докладчик Борислава Якимова СЕ 

ОТВЕЖДА от разглеждане на ЧНД № 1332/2021г. по описа на Плевенски 

районен съд.

Светослава  Михайлова Цонева

4 13.07.2021 16:31 Наказателно дело 

20214430201332/09.07

Асен Иванов Даскалов Съдията-докладчик познава предложеното за задължително настаняване и 

лечение лице от времето, когато последното е изпълнявало задължения като 

съдебен заседател при РС-ПЛЕВЕН. Правораздавал е в състав със с.з.*** и е 

изградил служебни задължения със същия, които – подобно на останалите 

докладчици, отвели се до момента по делото – изключват възможността да е 

обективен и безпристрастен при разглеждането и решаването му.

Водим от тези съображения и на основание чл.29 ал.2 НПК 

Ана Иванова Илиева

Регистър на отводите и самоотводите



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

5 13.07.2021 16:31 Наказателно дело 

20214430201332/09.07

Светослава  Михайлова Цонева Съдебното производство е образувано въз основа предложение на РП- Плевен 

по реда на чл. 155 от ЗЗ за настаняването на задължително лечение на *** от 

град Плевен.

С разпореждане от 27.08.2021 година на Председателя на РС Плевен делото е 

разпределено за разглеждане на съдия Светослава Цонева.

Предложеният за освидетелстване ***  е лице, което съдията – докладчик 

познава лично от дълги години  във връзка с работата му като инспектор в 

Община Плевен, впоследствие и като съдебен заседател в два последователни 

мандата в Районен съд Плевен. Между съдията - докладчик и *** Димитров са 

установени много добри професионални отношения, изградени на базата на 

съвместната работа във връзка с провеждането на множество съдебни 

производства с участието на съдебния заседател *** , както и постановяването 

на редица съдебни актове – присъди и определения.

 Горното обстоятелство предпоставя възможен конфликт на интереси и 

опасност от възникване на съмнения в обективността и безпристрастността на 

съдията – докладчик при разглеждането на делото по същество. Ето защо и с 

оглед гарантиране правилното осъществяване на процесуалната функция на 

съда като институция, в съответствие със законовите изисквания, съдията – 

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

Делото да се докладва на Председателя  на ПлРС за определяне на нов съдия – 

докладчик.

Асен Иванов Даскалов

6 15.07.2021 10:30 Наказателно дело 

20214430200865/28.04

Биляна Великова Видолова тъжител по делото е бащата на Заместник председателя на Административен 

съд Плевен – ***, с когото докладчикът поддържа добри приятелски и 

колегиални отношения, който също така е съдия, участващ в касационните 

състави на Административен съд, при разглеждане на касационни жалби 

против решения по АПК и ЗСПЗЗ на настоящия съдия–докладчик. Това 

обстоятелство, препятства възможността за разглеждане на делото от 

настоящия съдия от ПлРС, с оглед обезпечаване на условията за обективно 

разглеждане на делото, което е в интерес и на подсъдимия и на пострадалия, и 

безпристрастно решаване на правния спор, и налага постановяване на 

самоотвод на съдия – докладчика.

Светла Илменова Замфирова

7 15.07.2021 10:30 Наказателно дело 

20214430200865/28.04

Красимир Маринов Димитров На основание чл. 29, ал. 2 от НПК съдията-докладчик Красимир Димитров се 

ОТВЕЖДА от разглеждането на НЧХД № 865/2021 г. по описа на Районен съд 

– Плевен .

Биляна Великова Видолова



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

8 15.07.2021 10:30 Наказателно дело 

20214430200865/28.04

Теодора Начева Петкова Съдебното производство е образувано по повод внесена от *** от с. Славовица, 

обл. Плевен, чрез адв. *** от АК-Плевен тъжба против *** от същото село за 

престъпение по чл.148, ал.1, т.1, във вр. с чл.146 от НК.

Делото е с местна и родова подсъдност на ПлРС.

След отвод на съдия Чавдар Попов от 28.07.2021г., делото е разпределено за 

разглеждане на съдия Теодора Начева. 

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

налице предпоставки за отвеждането му от разглеждане на делото. Видно от 

представените по делото писмени доказателства съдът констатира, че частният 

тъжител *** е баща на Заместник-председателя на Административен съд-

Плевен – Съдия ***, с когото съдията-докладчик по делото поддържа служебни 

и колегиални отношения и който участва в съдебни състави, контролиращи по 

реда на касационна проверка постановени от съдията докладчик Начева като 

Председател на ХІ-ти наказателен състав съдебни актове по НАХдела. Това 

обстоятелство представлява друго такова по смисъла на чл.29, ал.2 от НПК, 

можещо да обоснове предубеденост или заинтересованост на съдията-

докладчик от изхода на делото. 

При съобразяване на горното, необходимостта от избягване на съмнения в 

обективността и безпристрастността на съдията- докладчик мотивира 

самоотвеждането му от НЧХД № 865/2021г. по описа на Плевенски районен 

съд и докладване на делото на Председателя на PC – гр. Плевен за 

своевременно определяне на нов докладчик.

Радостина Ташева Гергичанова

9 20.07.2021 11:45 Наказателно дело 

20214430201284/02.07

Борислава Илиева Якимова Тъжителят в настоящето производство ***, е съдия в Плевенски районен съд, с 

когото съдията-докладчик има изградени дългогодишни лични и 

професионални взаимоотношения.

Председателят на девети наказателен състав на Районен съд- гр.Плевен 

Борислава Якимова счита, че с оглед избягване на каквито и да било съмнения 

в нейната 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

Красимир Маринов Димитров

10 20.07.2021 11:45 Наказателно дело 

20214430201284/02.07

Красимир Маринов Димитров На основание чл. 29, ал. 2 от НПК съдията-докладчик Красимир Димитров се 

ОТВЕЖДА от разглеждането на НЧХД № 1284/2021 г. по описа на Районен съд 

– Плевен .

Зорница Димитрова Димитрова 

Банкова



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

11 20.07.2021 11:45 Наказателно дело 

20214430201284/02.07

Теодора Начева Петкова Съдебното производство е образувано по повод внесена от *** със служебен 

адрес: ***тъжба срещу *** – кметски наместник на с. ***, общ. Плевен, с 

известен адрес: Кметство село *** – за престъпение по чл.148, ал.2, във вр. с 

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

Делото е с местна и родова подсъдност на ПлРС.

След отвод на съдия Чавдар Попов от 27.07.2021г., делото е разпределено за 

разглеждане на съдия Теодора Начева. 

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

налице предпоставки за отвеждането му от разглеждане на делото, тъй като 

частният тъжител *** е дългогодишен съдия в Районен съд-Плевен – колега на 

съдията-докладчик по делото, с когото същата поддържа служебни и 

колегиални отношения, свързани с работата й като Председател на ХІ-ти 

наказателен състав.

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. С оглед избягване на каквито и да било съмнения 

в обективността и непредубедеността на съдията-докладчик, същият следва на 

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

Борислава Илиева Якимова

12 04.08.2021 09:41 Наказателно дело 

20214430200808/20.04

Зорница Димитрова Димитрова 

Банкова

Подсъдимият **** * е упражнявал дейност като ЧСИ с

район на действие Окръжен съд Плевен, като преди това е работил като съдия

в РС Никопол. Съдията докладчик поддържа служебни и колегиални

отношения с подсъдимия, поради което се е отвеждал от редица други

производства, по които подсъдимият е бил страна. С оглед на така

изложените обстоятелства, съдията докладчик може да се счита предубеден

относно изхода на настоящето дело. С оглед избягване на всякакви съмнения

относно безпристрастното и обективно произнасяне по настоящия правен

спор, съдията - докладчик следва да се отведе от разглеждане на делото.

Христо Стефанов Томов

13 16.08.2021 13:15 Наказателно дело 

20214430201332/09.07

Красимир Маринов Димитров 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 бил съдебен заседател в РС – гр. Плевен, с когото съдията-докладчик е 

поддържал 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.

Борислава Илиева Якимова



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

14 18.08.2021 14:30 Наказателно дело 

20214430200865/28.04

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 тъжителят по делото –  

  *** е баща на *** – съдия в

Административен съд – Плевен, който участва в съдебни състави,

контролиращи постановени от съдията докладчик Гергичанова съдебни

актове. 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.

Красимир Маринов Димитров

15 19.08.2021 17:28 Гражданско дело 

20214430105349/18.08

Дияна Атанасова Николова Делото е образувано въз основа на депозирана искова молба от*** против

*** и ***, с която е предявен иск на основание чл.26 ал.2,пр.5 вр. чл.26

ал.1,пр.2 вр. чл.33 ал.2 от ЗС.

Съдията докладчик намира за необходимо да обяви, че е налице познанство 

между

първия ответник и съдията-докладчик и нейния съпруг, вкл. налице са 

отношения между

съпруга на съдията - адвокат от ПлАК, с оглед професията , която упражнява с 

първия

ответник.

Изложените обстоятелства налагат самоотвод на съдията докладчик, като по 

този начин,

включително, ще се избегне създаването на съмнение относно обективността 

на съда при

произнасянето по съществото на спора, вкл. и предвид неговия предмет.

Зорница Димитрова Димитрова 

Банкова

16 25.08.2021 17:57 Наказателно дело 

20214430200808/20.04

Мариана Костадинова Тодорова 

Досева

отвод Вера Светославова Найденова



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

17 30.08.2021 11:34 Наказателно дело 

20214430201577/18.08

Дария Иванова Митева Маринова Съдебното производство е образувано по  внесена от *** от гр.Плевен тъжба 

против *** от същия град.

 С протокол за избор на съдия-докладчик на Председателя на ПлРС от 

18.08.2021 година делото е разпределено за разглеждане на съдия Дария 

Митева.

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

Не са налице основания за спиране или прекратяване на наказателното 

производство съгласно разпоредбите на чл. 21 и чл. 22 и чл. 22 А НПК.

В хода на подготвителното заседание по делото съдията – докладчик намери, че 

са налице основания за отвеждането и от разглеждането му по същество. Като 

тъжител в настоящото производство е лицето *** – адвокат в АК-Плевен. С 

последния съдията-докладчик подържа колегиални взаимоотношения по повод 

на работата си в Районен съд – Плевен като председател на III - н.с. 

Съдията-докладчик намира, че горните обстоятелства биха породили съмнение 

относно безпристрастността и липсата на заинтересованост на съдия Митева- 

пряко или косвено от изхода на делото, поради което същият счита, че следва 

да се отведе от разглеждането му по същество.  

Водим от горното и на основание чл. 29 ал. 2 НПК, съдията – докладчик

Чавдар  Иванов Попов

18 30.08.2021 16:28 Наказателно дело 

20214430201284/02.07

Зорница Димитрова Димитрова 

Банкова

Съдебното  производство  е  образувано  въз  основа  внесена  в  РС-Плевен  

тъжба 

от ***  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 II от НПК/.

Съдията  докладчик  констатира,  че  са  налице  основания  за  отвеждането  й  

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

         Тъжителят  в  настоящето  производство  Димитър  Христофоров  

Кирилов,  е  съдия  в Плевенски районен съд, с когото съдията-докладчик има 

изградени дългогодишни лични и професионални взаимоотношения.

Председателят  на  седми  граждански  състав  на  Районен  съд-  гр.Плевен  

Зорница

Банкова счита, че с оглед избягване на каквито и да било съмнения в нейната 

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

отведе от разглеждане на настоящото НЧХД No1284/2021г.

Биляна Великова Видолова



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

19 31.08.2021 08:46 Наказателно дело 

20214430201577/18.08

Чавдар  Иванов Попов Съдебното производство е образувано по  внесена тъжба от *** от гр.Плевен 

против *** от същия град.

 С протокол за избор на съдия-докладчик на Председателя на ПлРС от 

30.08.2021 година, делото е разпределено за разглеждане на съдия Чавдар 

Попов.

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

Съдията-докладчик Чавдар Попов, след като се запозна с материалите по 

делото констатира, че в случая са налице условията на чл.29, ал.2 от НПК. Този 

извод е обусловен от факта, че тъжителят по делото- *** е адвокат в АК-

Плевен. Във връзка с работата си като съдия в Районен съд – Плевен, 

настоящият съдия-докладчик се намира в служебни и колегиални отношения с 

адв. ***.

Предвид гореизложеното, съдията докладчик намира, че за да бъде обезпечено 

разглеждане на делото без съмнения относно безпристрастността и 

обективността при неговото водене и решаване по същество, следва да се 

отведе от същото.

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

Валери Цветанов Цветанов
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