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

1 01.06.2022 16:50 Гражданско дело 

20224430103030/01.06

Светла Илменова Замфирова чл.22, ал.1, т-.2 от ГПК Ралица Ангелова Маринска 

Ангелова
2 07.06.2022 11:40 Наказателно дело 

20224430200331/22.02

Валери Цветанов Цветанов Съдебното производство е образувано въз основа на внесен от Окръжна прокуратура - Плевен 

обвинителен акт по реда на чл. 36, ал. 1 и чл. 247 от НПК, ведно с материали по ДП № С 

238/2016 г. по описа на ОП-Плевен, против обвиняемия И. К. К. от гр. Плевен за престъпление 

по чл. 210, ал.1, т.3, вр. чл.209, ал.1 от НК.

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

С протокол от избор на съдия-докладчик от 2.03.2022г. съм определен за съдия-докладчик по 

НОХД №331/2022г. по описа на ПлРС.

През периода от 9.12.2021г. до 6.06.2022г. ползвах отпуск поради временна неработоспособност 

за станала на 9.12.2021г. трудова злополука по чл.55 ал.2 от КСО, приета с Разпореждане №5104-

14-52 от 22.12.2022г. на длъжностно лице на ТД на НОИ – Плевен. 

Съдията-докладчик след като се запозна на 7.06.2022г. с материалите по делото счита, че са 

налице основания, които биха могли да породят съмнение в безпристрастността му при 

разглеждане на делото, тъй като същият  в продължение на повече от 25 години е поддържал 

служебни и колегиални отношения с обвиняемия И. К. в качествата му на съдия в Районен съд-

Плевен, съдия в Районен съд – Никопол и частен съдебен изпълнител с район на действие 

Окръжен съд – Плевен. 

Предвид горното и с оглед избягване на каквито и да е съмнения в безпристрастността и 

непредубедеността на съдията-докладчик В.Ц. при разглеждането на делото по същество 

същият счита, че следва да се отведе от разглеждането му.

Освен това по НОХД 1345/2018г., образувано и провеждано въз основа на същия обвинителен 

акт срещу същото лице за същото престъпление, съдията-докладчик В. Ц. се е отвел с 

разпореждане №1895/12.06.2018г., което е пречка за участието му в състава на съда по 

настоящето НОХД № 331/2022г.

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

докладчик.

Теодора Начева Петкова

Регистър на отводите и самоотводите през месец Юни 2022г.



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

3 08.06.2022 15:15 Наказателно дело 

20224430200331/22.02

Теодора Начева Петкова Съдебното производство е образувано по повод внесен от ОП-Плевен обвинителен акт срещу 

И.К.П. от гр. Плевен за извършено престъпление по чл.210, ал.1, т.3, във вр. с чл.209, ал.1 от НК.

Делото е с местна и родова подсъдност на ПлРС с оглед разпоредбата на чл.35 и сл. от НПК 

/раздел ІІ от НПК/ на РС-Плевен.

С протокол за избор на съдия-докладчик на случаен принцип от 07.06.2022г. Председателят на 

PC-Плевен е определил за разглеждане на делото съдия Теодора Начева.

Във фаза на разпоредителното заседание, след като се запознах с материалите по делото 

намирам, че са налице основания за отстраняването ми от делото. Съображенията са следните: 

Познавам подсъдимия И.К.П., който е практикувал като адвокат и ЧСИ в Плевенския съдебен 

район. Същият е познат служебно и на съпруга на съдията-докладчик, който с оглед горната 

практика е създал добри колегиални и човешки отношения. По дела с подсъдимия И.К. се е 

отвеждал последователно сам и в състав по внесените срещу него в ОС-Плевен наказателни и 

граждански дела – така например НОХД №162/2019г., в.гр.д. №1071/2019г., НОХД №288/2020г. 

и други, всички по описа на ОС-Плевен. Тези отводи са били обект на проверка и от 

горестоящия орган на съдебната власт, като не е имало препоръка към тяхната основателност. 

По изложените причини и с оглед избягване на всякакво съмнение относно безпристрастното и 

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

следва да се отведе от разглеждане на делото.

Делото следва да се докладва незабавно на Председателя на ПлРС за определяне на нов съдия-

докладчик.

Радостина Ташева Гергичанова

4 09.06.2022 15:02 Наказателно дело 

20224430200331/22.02

Радостина Ташева Гергичанова На основание чл.29, ал.ІІ от НПК съдията - докладчик Р. Г. СЕ ОТВЕЖДА от разглеждане на 

НОХД № 331/2022г. по описа на Плевенски районен съд.

Делото да се докладва на Председателя на Районен съд - Плевен за определяне на друг съдия-

докладчик.

Чавдар  Иванов Попов

5 13.06.2022 13:42 Наказателно дело 

20224430201088/09.06

Чавдар  Иванов Попов Наказателното производство е образувано въз основа на жалба на осн.чл.59 ЗАНН от  Н. Н. Р. с 

ЕГН: *****от ***против Наказателно постановление № 28/17.05.2022г. на *** на Община 

Плевен – Г. Л. С.

Със същото Наказателно постановление, на Н. Н. Р. с ЕГН ***е наложено административно 

наказание „глоба“, в размер на 100 лева за нарушение на чл.35, ал.2 от Закона за защита на 

животните.

 Предвид гореизложеното съдията - докладчик намира за установено следното:

На 14.11.2019г. по НАХД №2240/2019г. по описа на Плевенски районен съд,  със страна 

Община Плевен, представлявана от Г. Л. С. – редовно призован, чрез адвокат В.П., явява се 

лично и с адвокат В. П. – с пълномощно  взима подробно становище, с което иска самоотвод на 

съдията - докладчик, като заявява, че не може да счита, че съдията - докладчик ще бъде 

абсолютно безпристрастен и непредубеден при разглеждане на делото, поради изброени 

причини. От своя страна съдията – докладчик Ч. П. се самоотвежда по горецитираното НАХД 

2240/19г. по описа на Плевенски районен съд. Освен това, на 18.12.2019г. в Районен съд – 

Плевен по НАХД №2609/19г. е постъпила молба от адвокат В. П. – пълномощник на Община 

Плевен, с представляващ Г. С., с която моли съдията-докладчик да се отведе на основание чл.29, 

ал.2 от НПК по настоящето дело. Съдията – докладчик отново се самоотвежда.

Съдията – докладчик, след като се запозна с материалите по делото, счита, че 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, счита, че следва да се 

самоотведе от разглеждането му. 

Светослава  Михайлова Цонева



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

6 13.06.2022 13:57 Наказателно дело 

20224430200331/22.02

Чавдар  Иванов Попов Производството по НОХД №331/2022г., по описа на Районен съд-Плевен, е образувано въз 

основа на внесен от Районна прокуратура-Плевен обвинителен акт против подсъдимия И. К. К. 

за извършено престъпление по чл.210, ал.1, т.3 във вр. с чл.209, ал.1 от НК.

Делото е с местна и родова подсъдност на Районен съд.

С протокол за избор на Съдия – докладчик (преразпределение) от 10.06.2022г. делото е 

разпределено на съдията-докладчик Ч. П. 

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

И. К. К. е упражнявал дейност като ***с район на действие Окръжен съд-гр.Плевен и *** от АК-

Плевен, с който съдията-докладчик поддържа добри колегиални отношения.  

Предвид горното и с оглед избягването на каквито и да е съмнения в безпристрастността и 

непредубедеността при разглеждането на делото по същество, съдията-докладчик счита, че на 

основание чл. 29, ал.2 НПК следва да се самоотведе от разглеждането му.

Асен Иванов Даскалов

7 15.06.2022 16:00 Наказателно дело 

20224430200331/22.02

Асен Иванов Даскалов чл.29, ал.2 от НПК Красимир Маринов Димитров

8 20.06.2022 09:22 Наказателно дело 

20224430201157/17.06

Дария Иванова Митева Маринова Съдията-докладчик, след като се запозна с материалите по делото, констатира, че защитник на 

подсъдимия М.Й.К. е 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.

Преценявайки горните обстоятелства и с оглед изключване на всякакви съмнения, относно 

безпристрастното водене и решаване на делото по същество, съдия Д.М. счита, че следва да се 

отведе от разглеждане на делото и същото следва да се докладва на Председателя на РС-Плевен 

за определяне на друг съдия-докладчик.

Валери Цветанов Цветанов

9 29.06.2022 09:38 Наказателно дело 

20224430201221/28.06

Дария Иванова Митева Маринова адвокат по делото е съпруг на съдията-докладчик Асен Иванов Даскалов

10 29.06.2022 10:40 Наказателно дело 

20224430201175/21.06

Чавдар  Иванов Попов Познанство на съдията - докладчик с подсъдимия и един от свидетелите по делото. Борислава Илиева Якимова

11 30.06.2022 12:56 Наказателно дело 

20224430201233/30.06

Борислава Илиева Якимова самоотвод Валери Цветанов Цветанов
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