
Пореден 

номер

Дата на 

заседание

Вид/Номер/Година 

на дело

Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

1 25.03.2022

14:50

Наказателно дело 

20224430200596/24.03

Светослава  

Михайлова 

Цонева

Налице е свързаност на случаите и лицата по НОХД № 1776/2020 година, 

НОХД № 2114/2020 година и НОХД № 596/2022 година и трите по описа на 

Районен съд Плевен и то по начин, препятстващ обективното разглеждане 

на делото без да останат у страните каквито  и да е съмнения съмнения за 

предубеденост на съдията-докладчик

2 25.03.2022

14:50

Наказателно дело 

20224430200596/24.03

Светослава  

Михайлова 

Цонева

Налице е свързаност на случаите и лицата по НОХД № 1776/2020 година, 

НОХД № 2114/2020 година и НОХД № 596/2022 година и трите по описа на 

Районен съд Плевен и то по начин, препятстващ обективното разглеждане 

на делото без да останат у страните каквито  и да е съмнения съмнения за 

предубеденост на съдията-докладчик

Борислава Илиева Якимова

3 04.04.2022

19:31

Гражданско дело 

20224430101794/01.04

Дияна 

Атанасова 

Николова

чл.22, ал.1, т.6 от ГПК Милена Светлозарова Томова

4 05.04.2022

16:03

Гражданско дело 

20224430101715/31.03

Дияна 

Атанасова 

Николова

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

Банкова
5 06.04.2022

16:00

Наказателно дело 

20224430200596/24.03

Асен Иванов 

Даскалов

самоотвод Димитър Христофоров Кирилов

6 07.04.2022

10:30

Наказателно дело 

20224430200544/18.03

Радостина 

Ташева 

Гергичанова

Съдът констатира, че с протокол за предявяване на разследване от  

04.02.2022г., находящ се на стр. 243 от досъдебното производство, 

подсъдимият Ю. С. И. е бил представляван от упълномощен защитник адв. 

Л. Г. - съпруг на съдията докладчик Р. Г., поради което на основание чл. 29, 

ал. 1, т.7 вр. т.4 от НПК следва да се самоотведе от разглеждането на НОХД 

№ 544/2022г. по описа на РС-Плевен.

Красимир Маринов Димитров

7 11.04.2022

10:26

Гражданско дело 

20224430101806/04.04

Ася 

Трифонова 

Ширкова

Страна по делото е И.К., който е бивш съдия, а впоследствие и адвокат в 

района на РС Плевен.
Виолета Григорова Николова

Регистър на отводите и самоотводите



Пореден 

номер

Дата на 

заседание

Вид/Номер/Година 

на дело

Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

8 12.04.2022

11:12

Наказателно дело 

20224430200682/08.04

Дария 

Иванова 

Митева 

Маринова

Съдебното производство е образувано въз основа на внесена тъжба от Д. С. 

Б. от гр.Луковит против И. Х. Т. от гр.Червен бряг за извършено 

престъпление по чл.148, ал.1, т.1 и т.3 от НК.

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

Съдията–докладчик констатира, че са налице основания за отвеждането му 

от по-нататъшно разглеждане на делото на основание чл.29, ал.ІІ от НПК.

Частният тъжител по делото Д. С. Б. е *** на пълномощника си адв. Х. Б. от 

АК-Плевен, с когото съдията-докладчик поддържа служебни и колегиални 

взаимоотношения. Поради тези обстоятелства съдията-докладчик може да 

се счита предубеден косвено от изхода на делото и с оглед избягването на 

каквито и да било съмнения при разглеждане на делото съдията-докладчик 

Д. М. следва да се отведе.

Делото следва да бъде докладвано на Председателя на РС-Плевен за 

определяне на нов докладчик.

Димитър Христофоров Кирилов

9 15.04.2022

12:38

Наказателно дело 

20224430200719/13.04

Чавдар  

Иванов 

Попов

Съдебното производство е образувано по повод жалба на Г.Г. срещу Г. В. 

Производството е местно и родово подсъдно на Плевенски районен съд.

Налице са основания за отвод на съдията – докладчик по настоящето 

производство. И жалбоподателят  и подсъдимият са осъдени с присъда 

лишаване от свобода, като подсъдимият е с присъда лишаване от свобода до 

живот, без право на замяна. Горепосочените лица през годините са 

подавали различни молби, свързани с изтърпяване на наказанията им, по 

които процесуален представител за МП е съпруга на съдията – докладчик 

по настоящето дело, която се явява и насрещна страна в тези производства. 

Безспорно в случая е налице основателно съмнение в предубедеността на 

съдията- докладчик по делото. 

Ето защо съдията – докладчик счита, че са налице предпоставките на чл.29, 

ал.2 от НПК и следва да се самоотведе от последващо разглеждане на 

делото.

Красимир Маринов Димитров



Пореден 

номер

Дата на 

заседание

Вид/Номер/Година 

на дело

Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

10 18.04.2022

15:01

Наказателно дело 

20224430200744/18.04

Дария 

Иванова 

Митева 

Маринова

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

констатира, че на подсъдимия Д.С.М. по много от делата, които са 

приключили, защитник е бил адв.Н.М от АК-Плевен, който е съпруг на 

съдията-докладчик. Това дава основание на съдията-докладчик Д.М. да се 

отведе от разглеждане на настоящото дело.

Теодора Начева Петкова

11 20.04.2022

13:18

Гражданско дело 

20224430102189/19.04

Биляна 

Великова 

Видолова

Ищец по делото е ***, а ответник е ***. Докладчикът обявява, че нейния 

съпруг *** е работил в *** – обстоятелство, отразявано и в декларациите за 

конфликт на интереси на докладчика, и поради силно влошени 

понастоящем отношения между ръководството на болницата и цялото 

семейство на докладчика по делото, същият следва да се отведе от 

разглеждане на конкретното дело, т.к. заявеното обстоятелство би довело до 

съмнение в безпристрастното решаване на спора или евентуална 

заинтересуваност от изхода на същия.

Дияна Атанасова Николова

12 28.04.2022

09:18

Наказателно дело 

20224430200334/22.02

Чавдар  

Иванов 

Попов

Съдебното производство е образувано по повод тъжба на Г.В.В.против С. С. 

С. – ***на Затвора гр.Плевен  и С. Ш. –*** в Затвора гр.Плевен.

Производството е местно и родово подсъдно на Плевенски районен съд.

Налице са основания за отвод на съдията – докладчик по настоящето 

производство. Тъжителят е осъден с присъда лишаване от свобода,която 

изтърпява в Затвора гр.Плевен. Подсъдимите заемат *** в Затвора 

гр.Плевен. Тъжителят Г. В. през годините е подавал различни молби, 

свързани с изтърпяване на наказанията му, по които процесуален 

представител за МП е съпруга на съдията – докладчик по настоящето дело, 

която се явява и насрещна страна в тези производства. Подсъдимите пък 

заемат *** в Затвора гр.Плевен, като съпругата на съдията-докладчик е 

установила служебни отношения с тях и контактува в работата си, като 

процесуален представител на МП. Безспорно в случая е налице основателно 

съмнение в предубедеността на съдията- докладчик по делото. 

Ето защо съдията – докладчик счита, че са налице предпоставките на чл.29, 

ал.2 от НПК и следва да се самоотведе от последващо разглеждане на 

делото.

Теодора Начева Петкова


