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

1 20.07.2021 11:45 Наказателно дело 

20214430201284/02.07

Светла Илменова Замфирова отвод Мариана Костадинова Тодорова 

Досева
2 20.07.2021 11:45 Наказателно дело 

20214430201284/02.07

Мариана Костадинова Тодорова 

Досева

самоотвод Ралица Ангелова Маринска

3 30.08.2021 11:34 Наказателно дело 

20214430201577/18.08

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

че тъжителката *  *-* е адвокат от Адвокатска колегия - Плевен, с която същата 

поддържа служебни и колегиални отношения по повод работата си като 

председател на четиринадесети наказателен състав, което обстоятелство 

представлява друго такова по смисъла на чл. 29, ал. 2 НПК можещо да 

обоснове предубеденост или заинтересованост на съдията-докладчик от изхода 

на делото. 

С оглед избягване на всякакво съмнение относно безпристрастното и 

обективно произнасяне на съда по настоящия правен спор, съдията-докладчик 

счита, че 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.

На основание чл. 29, ал. 2 НПК съдията-докладчик Радостина Гергичанова се 

ОТВЕЖДА от разглеждането на НЧХД № 1577/2021 г. по описа на Районен 

съд - Плевен.

Асен Иванов Даскалов

4 04.10.2021 13:55 Наказателно дело 

20214430201577/18.08

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

ОТВЕЖДА от разглеждането на НЧХД № 1577/2021 г. по описа на Районен 

съд – Плевен .

Радостина Ташева Гергичанова

5 04.10.2021 15:05 Наказателно дело 

20214430201609/27.08

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

че жалбоподателят * * * е служител в ОЗ „Съдебна охрана“ при Окръжен съд – 

гр. Плевен, с когото същата поддържа ежедневно контакти по повод 

професионалната си ангажираност като съдия в Районен съд – гр. Плевен, 

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

можещо да обоснове предубеденост или заинтересованост на съдията-

докладчик от изхода на делото. 

С оглед избягване на всякакво съмнение относно безпристрастното и 

обективно произнасяне на съда по настоящия правен спор, съдията-докладчик 

счита, че 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.

Чавдар  Иванов Попов

6 05.10.2021 11:45 Наказателно дело 

20214430201632/01.09

Светослава  Михайлова Цонева отвод Борислава Илиева Якимова

Регистър на отводите и самоотводите



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

7 06.10.2021 10:05 Наказателно дело 

20214430201825/05.10

Радостина Ташева Гергичанова Съдията-докладчик, след като съобрази, че защитник на подсъдимата *** по 

настоящото наказателно производство е адв. *** от ПлАК (съпруг на съдията 

Радостина Грегичанова) намери, че са налице предпоставките, установени в 

императивната разпоредба на чл. 29, ал. І, т. 7 вр. т. 4 НПК, поради което 

следва да се отведе от разглеждането на НОХД № 1825/2021 г. по описа на РС - 

Плевен.

           На основание чл. 29, ал. І, т. 7 вр. т. 4 НПК съдията-докладчик  

Радостина Гергичанова се отвежда от разглеждането НОХД № 1825/2021 г. по 

описа на Плевенски районен съд.

Валери *ов *ов

8 07.10.2021 09:00 Наказателно дело 

20214430201609/27.08

Чавдар  Иванов Попов Съдебното производство е образувано въз основа на жалба от * * * от 

гр.Плевен, срещу НП №21-0938-001942 от 04.08.2021г. на началник сектор 

„Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен.

Делото е с местна и родова подсъдност на ПлРс с оглед разпоредбата на чл.59, 

ал.1, от ЗАНН.

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

делото констатира, че е налице хипотезата на чл.29, ал.2 от НПК, във вр. с 

чл.84 от ЗАНН за отвеждането му от разглеждане на делото, тъй като със 

жалбоподателя, който е служител на „Съдебна охрана“ при Окръжен съд 

Плевен, съдия-докладчикът поддържа добри колегиални отношения по повод 

професионалната си ангажираност като съдия в Районен съд Плевен.

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 *ов *ов

9 07.10.2021 16:41 Наказателно дело 

20214430201577/18.08

Асен Иванов Даскалов Ето защо и на основание чл.29 ал.2 НПК

Съдията - докладчик АСЕН ДАСКАЛОВ се ОТВЕЖДА от разглеждането на 

НЧХД № 1577/2021 г. по описа на РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН.

Биляна Великова Видолова

10 11.10.2021 17:03 Наказателно дело 

20214430201577/18.08

Биляна Великова Видолова Тъжител по делото е колега – адвокат * * от ПлАК, с когото докладчикът 

поддържа отлични отношения, включително по повод изложбите, които адв. * 

организира. От личните дела на този адвокат, с оглед отношенията им, 

настоящия докладчик се самоотвежда за обезпечаване на условията за 

обективно разглеждане на делото, което е в интерес както на подсъдимия, така 

и на пострадалия, и цели безпристрастно решаване на правния спор.

Виолета Григорова Николова



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

11 19.10.2021 14:30 Наказателно дело 

20214430201903/18.10

Теодора Начева Петкова Производство по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК.

Съдебното производство е образувано по внесено в РС-Плевен предложение по 

реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК от Районна прокуратура – гр. Плевен по 

отношение на осъдения *** /ЧНД №999/2021г. по описа на РС-Плевен/, с което 

се иска на същия да се определи на основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 

от НК едно общо, най-тежко наказание измежду изброени и подробно описани 

в предложението влезли в сила съдебни актове.

Делото е с местна и родова подсъдност на ПлРС.

С протокол за избор на докладчик от 18.10.2021г. 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 от 05.10.2021г., постановено по ВЧНД № 492/2021г. по описа на ОС-

Плевен е отменено 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 Определение № 249 от 30.06.2021г., постановено 

по ЧНД № 999/2021г. по описа на РС-Плевен и връща делото за ново 

разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. В последствие е 

образувано настоящото НОХД № 1903/2021г. по описа на РС-Плевен. 

Видно от горецитираното решение на ОС – гр. Плевен, постановено по ВЧНД 

№ 492/2021г. 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.

Димитър Христофоров Кирилов

12 27.10.2021 10:13 Наказателно дело 

20214430201284/02.07

Ралица Ангелова Маринска чл.29, ал.2 НПК Ася Трифонова Ширкова

13 28.10.2021 11:10 Наказателно дело 

20214430201284/02.07

Ася Трифонова Ширкова чл.29, ал.2 НПК Милена Светлозарова Томова

14 29.10.2021 14:10 Наказателно дело 

20214430201284/02.07

Милена Светлозарова Томова чл.29, ал.2 от НПК Дияна Атанасова Николова

15 29.10.2021 15:33 Гражданско дело 

20214430105696/08.09

Ралица Ангелова Маринска отвод Милена Светлозарова Томова
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