
Пореден 

номер

Дата на 

заседание

Вид/Номер/Година 

на дело

Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

1 02.12.2021

15:00

Наказателно дело 

20214430202055/09.11

Димитър 

Христофоров 

Кирилов

Производството е образувано по внесен обвинителен акт от 

РП-гр. Плевен по отношение на***, за престъпление по 

чл.316, вр. чл.309, ал.1 от НК и по чл.316, вр. чл.309, 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 са налице основания за 

неговия отвод по смисъла на чл.29, ал.2 от НПК, поради 

следното обстоятелство: Съдията-докладчик спортува 

организирано в залата на „***” на ул. *** в гр. Плевен. В 

същата зала подсъдимият *** провежда в качеството си на 

треньор сухите тренировки на децата трениращи в „***”. Това 

обстоятелство определя ежеседмичните срещи придружени 

със съответната комуникация между съдията-докладчик и 

подсъдимия ***. Поради същото съдията-докладчик счита, че 

не може да осигури без да се чувства по някакъв начин 

ангажиран в обективното и безпристрастно разглеждане на 

делото. Огласеното познанство може да породи съмнение в 

предубеденост или заинтересованост от съдията-докладчик и 

обуславя необходимостта от неговия отвод.  

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

2 07.12.2021

11:32

Наказателно дело 

20214430202237/01.12

Светослава  

Михайлова 

Цонева

В процеса на насрочване на съдебното заседание, съдията 

докладчик констатира, че по последното НОХД № 299/2021 

година по описа на районен съд Плевен, включено в 

предложението на РП- Плевен е бил определен за служебен 

защитник на осъдения адвокат А.К., ПлАК, който ще 

продължи да представлява А.в производството по реда на чл. 

306 ал. 1 НПК. В подкрепа на същото обстоятелство е и 

приложената докладна от деловодителя на съдебния състав, 

придружена от копие от протоколно определение на РС - 

Плевен, постановено по същото дело.

Съдията – докладчик живее на съпружески начала с адвокат 

А.К., ПлАК. 

Димитър Христофоров Кирилов

3 09.12.2021

18:23

Гражданско дело 

20214430107646/08.12

Дияна Атанасова 

Николова

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

4 13.12.2021

09:43

Наказателно дело 

20214430202303/10.12

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 № 2303/2021 

година по описа на Районен съд - Плевен.

Светослава  Михайлова Цонева



Пореден 

номер

Дата на 

заседание

Вид/Номер/Година 

на дело

Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

5 17.12.2021

11:47

Гражданско дело 

20214430107853/17.12

Зорница 

Димитрова 

Димитрова 

Банкова

Пред ПлРС е подадена ИМ от ***против ***о чл.49, ал.1, от 

СК.След разпределение на делото на дежурен съдия, тъй като 

има привременни мерки, а по заповед на Председателя на РС-

плевен, делата с привременни мерки се разглеждат от 

дежурния съдия на деня и при запознаване със същото, 

съдията – докладчик, констатира, че се познава със 

семейството от дълги години,  в близки и приятелски 

отношения с ответницата, които продължават и към 

настоящия момент /провеждани разговори/, не само 

приятелство във фейсбук и с двамата, а с ответницата,  като 

маникюрист и ползвани услуги при нея.

         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.  

Мариана Костадинова Тодорова 

Досева



Пореден 

номер

Дата на 

заседание

Вид/Номер/Година 

на дело

Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

6 21.12.2021

11:30

Наказателно дело 

20214430202364/20.12

Теодора Начева 

Петкова

С Решение № 153/13.12.2021г., постановено по КНД № 

259/2021г. по описа на Великотърновски Апелативен съд е 

отменено определение от 13.04.2021г. по НОХД№714/2021г. 

на РС-Плевен, възобновено производството по 

НОХД№714/2021г. на Районен съд Плевен и връща делото за 

ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. 

Видно от решението на Апелативен Съд –Велико Търново 

постановено по КНД № 259/2021г. по описа на с.с. съдебният 

състав е с председател **** и членове **** и ****, като член 

от съдебния състав – съдията ***** е съпруг на съдията-

докладчик.

 С оглед 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.

Чавдар  Иванов Попов

7 21.12.2021

20:00

Гражданско дело 

20214430107874/20.12

Дияна Атанасова 

Николова

чл.22, ал.1, т.6 от ГПК Зорница Димитрова Димитрова 

Банкова



Пореден 

номер

Дата на 

заседание

Вид/Номер/Година 

на дело

Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

8 22.12.2021

14:13

Наказателно дело 

20214430202384/22.12

Радостина 

Ташева 

Гергичанова

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

докладчик  Р. Г. се отвежда от разглеждането на НОХД 

№2384/2021г. по описа на Плевенски районен съд.

           Делото да се докладва на Председателя на Плевенски 

районен съд за определяне на друг съдия-докладчик.

Чавдар  Иванов Попов

9 29.12.2021

14:18

Наказателно дело 

20214430202406/29.12

Радостина 

Ташева 

Гергичанова

Адвокатът е съпруг на съдията-докладчик. Чавдар  Иванов Попов

10 29.12.2021

14:41

Гражданско дело 

20214430107874/20.12

Зорница 

Димитрова 

Димитрова 

Банкова

Определящо е, че ответниците по делото са колеги, с които 

съдията добри колегиални и приятелски взаимоотношения, 

като *** е и бил на стаж при съдията- докладчик.Още повече, 

че се отвеждал и по други дела, по които ответник е бил *** и 

то през продължителен период от време/  2013г.- 2016г./.На 

следващо място е и обстоятелството, че съдията – докладчик е 

бил ответник по образувани пред ПлРС дела, по подадени ИМ 

от *** и съпругата му ***-гр.д.№2093/2017г., 

гр.д.№2292/2017г. и №20890/2017г., като са използвани и 

обидни квалификации към съдията.

Милена Светлозарова Томова


	Sheet1

