
Пореден 
номер

Дата на 
заседание

Вид/Номер/Година 
на дело

Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

1 04.01.2022

14:00

Гражданско дело 

20214430107874/20.12

Милена 

Светлозарова 

Томова

Съдията-докладчик констатира, че ответници по спора са 

съдебни изпълнители и адвокат, практикуващи в същия съдебен 

район, с които съдията-докладчик се намира в добри колегиални 

отношения.

Вера Светославова Найденова

2 17.01.2022

15:17

Гражданско дело 

20224430100120/11.01

Зорница 

Димитрова 

Димитрова 

Банкова

Делото е образувано въз основа на искова молба подадена от 

***.

Съдията- докладчик, на който е разпределено делото, следва да 

преценява  във всеки конкретен случай, дали са налице 

условията за отвод.Определящо е, че съдията – докладчик е в 

приятелски отношения със семейството на ищеца, от дълги 

години, които продължават и към настоящия момент.

С оглед избягване на всякакво съмнение относно обективното и 

безпристрастно решаване на възникналия правен спор, съдията-

докладчик счита, че са налице основания по чл.22, ал.1, т.6 от 

ГПК да се отведе от неговото разглеждане.

Ана Иванова Илиева

3 17.01.2022

15:21

Гражданско дело 

20224430100178/13.01

Мариана 

Костадинова 

Тодорова 

Досева

Съдията- докладчик е съдия в Районен съд- гр.Плевен, като по 

този начин ответник по делото се явява работодателя на съдията. 

С оглед избягване на всякакво съмнение относно обективното и 

безпристрастно решаване на възникналия правен спор, съдът 

намира, че са налице условията на чл.22, ал.1, т.6 ГПК и следва 

да се отведе от разглеждане на делото.

Виолета Григорова Николова

Регистър на отводите и самоотводите
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на дело

Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

4 20.01.2022

09:41

Гражданско дело 

20224430100178/13.01

Виолета 

Григорова 

Николова

на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе 

предвид следното:

Производството е   образувано въз основа на искова молба от 

Г.В.В. с ЕГН ***, изтърпяващ наказание лишаване от свобода в 

Затвора гр.П.,  *гр.2, килия №*, кл. №*, против РС-Плевен.

Съдията докладчик В.Н.  е  част от органа на съдебната власт, 

срещу когото е насочена исковата претенция. 

Ето защо с оглед ответника по делото, съставът приема, че са 

налице основанията на чл. 29, ал.2 ГПК, като  следва да се 

самоотведе от разглеждане на делото.

Ася Трифонова Ширкова

5 21.01.2022

10:56

Гражданско дело 

20224430100178/13.01

Ася Трифонова 

Ширкова

на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе 

предвид следното:

Производството е образувано по подадена искова молба от 

Г.В.В. с ЕГН ***, изтърпяващ наказание лишаване от свобода в 

Затвора гр.Плевен, V гр., килия №, кл. №  против Районен съд 

Плевен.

Съдията докладчик А.Ш. счита, че като част от органа на 

съдебната власт, срещу когото е насочена исковата претенция, са 

налице основания да се отведе от разглеждане на делото.

Ето защо с оглед ответника по делото, съдът

Биляна Великова Видолова
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Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

6 21.01.2022

15:32

Гражданско дело 

20224430100178/13.01

Биляна 

Великова 

Видолова

За съдия – докладчик по настоящето производство е определена 

Б.В., районен съдия в Плевенски районен съд. След преглед на 

постъпилата искова молба, съдът констатира, че производството 

е образувано по подадена искова молба от Г.В.В. с ЕГН ***, 

изтърпяващ наказание лишаване от свобода в З.П., против 

Районен съд Плевен. 

Съдия – докладчикът намира, че искът е недопустим, но не 

следва да постановява акт в тази насока, т.к. произнасяне по 

делото от съдия, работещ при посочения от ищеца ответник, 

безспорно би довело до съмнение в безпристрастното решаване 

на спора или евентуална заинтересуваност от изхода на същия. 

При това положение, настоящият съдия-докладчик счита, че 

следва да се отведе от разглеждане на делото. 

Светла Илменова Замфирова

7 26.01.2022

10:21

Наказателно дело 

20224430200149/25.01

Радостина 

Ташева 

Гергичанова

Адвокат по делото е съпруг на съдията-докладчик. Светослава  Михайлова Цонева
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