
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

Христо Стефанов Томов Тъжителят е съдия в Плевенския районен съд Ана Иванова Илиева

2 29.10.2021 19:30 Наказателно дело 

20214430201284/02.07

Дияна Атанасова Николова ЧЛ.29, АЛ.2 НПК Вера Светославова Найденова

3 02.11.2021 19:06 Гражданско дело 

20214430106885/02.11

Дияна Атанасова Николова чл.22, ал.1, т.6 от ГПК Вера Светославова Найденова

4 04.11.2021 11:34 Наказателно дело 

20214430201284/02.07

Вера Светославова Найденова самоотвод Христо Стефанов Томов

5 05.11.2021 15:00 Наказателно дело 

20214430202036/05.11

Дария Иванова Митева Маринова самоотвод Димитър Христофоров Кирилов

6 08.11.2021 17:36 Наказателно дело 

20214430201284/02.07

Ана Иванова Илиева чл.29,ал.2 от НПК Виолета Григорова Николова

7 11.11.2021 09:20 Наказателно дело 

20214430202062/10.11

Димитър Христофоров Кирилов Днес 11.11.2021 година съдията-докладчик по НОХД № 2062/2021г. 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 внесен обвинителен акт от РП-гр. Плевен по 

отношение на***, за престъпление по чл.194, ал.1 от НК.

Производството е местно и родово подсъдно на Плевенски  районен съд.

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

делото констатира, че пострадал от престъплението е ***, с кого съдията-

докладчик има изградени професионални взаимоотношения, с оглед качеството 

му на съдебен заседател в РС-Плевен и взема участие и към настоящия момент 

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.

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

8 12.11.2021 13:42 Наказателно дело 

20214430202062/10.11

Дария Иванова Митева Маринова Делото е образувано по внесен Обвинителен акт на РП-Плевен, с който е 

повдигнато обвинение на Никола Паунович с ЛНЧ*** от с. *** обл. Плевен, за 

престъпление по чл.194, ал.1 от НК.

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

След отвод на съдия Димитър Кирилов делото е разпределено за разглеждане на 

съдия Дария Митева.

В процеса на запознаване с материалите по делото, съдията-докладчик 

констатира, че пострадалото от деянието лице *** е съдебен заседател от списъка 

на съдебните заседатели към Районен съд-Плевен, с когото съдията-докладчик 

поддържа служебни отношения, свързани с работата й като Председател на ІІІ-ти 

наказателен състав.   

Преценявайки горните обстоятелства съдията-докладчик счита, че са налице 

основания, които биха могли да породят съмнение в безпристрастността при 

постановяване на съдебния акт, поради което районен съдия Дария Митева 

счита, че следва да се отведе от разглеждане на делото и същото следва да се 

докладва на Председателя на РС-Плевен за определяне на нов съдия-докладчик.  

Красимир Маринов Димитров

9 15.11.2021 11:15 Наказателно дело 

20214430201284/02.07

Виолета Григорова Николова самоотвод
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