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

10 03.10.2022 16:11 Наказателно дело 

20224430201351/15.07

Зорница Димитрова Димитрова Банкова Съдията - докладчик по НЧХД №1352/2022г. година на РС - Плевен – З. Б. се 

ОТВЕЖДА от разглеждане на делото.

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

съдия-докладчик.

съдията докладчик поддържа колегиални отношения със синът на подсъдимия 

Вера Светославова Найденова

11 03.10.2022 16:39 Наказателно дело 

20224430201725/15.09

Радостина Ташева Гергичанова Съдебното производство е образувано въз основа на внесено от ОП-Плевен, 

предложение за групиране на наказанията на осъдения И. К. К. от гр. ***.

С Протокол за избор на съдия-докладчик от 04.10.2022г. на принципа на случайния 

подбор делото е разпределено на съдията-докладчик Радостина Гергичанова.

	Съдията-докладчик Радостина Гергичанова, след като се запозна с материалите по 

делото намери, че в случая са налице условията на чл. 29, ал. ІІ от НПК. Този извод е 

обусловен от факта, че съдията – докладчик Гергичанова има изградени добри 

служебни и колегиални отношения с подсъдимия по делото –  И.К.К., който е 

работил като съдия в РС-*** и РС-*** а също така и като ЧСИ с район на действие – 

района на Плевенски окръжен съд. Посоченото обстоятелство предпоставя възможен 

конфликт на интереси, които по естеството си указват на пряка или косвена 

заинтересованост на съдията от изхода на делото или на неговата предубеденост и от 

същото би могло да се презумира неправилно осъществяване на процесуалната 

функция на съда в разрез със законовите изисквания.

Поради изложеното съдията-докладчик Р. Гергичанова следва да се отведе от 

разглеждане на ЧНД № 1725/2022г. по описа на РС-Плевен.

Делото следва да се докладва на Председателя  на Районен съд - Плевен  за 

определяне на друг съдия - докладчик.

Димитър Христофоров Кирилов

Регистър на отводите и самоотводите



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

12 05.10.2022 10:58 Наказателно дело 

20224430201841/04.10

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

досъдебно производство №1475/2022г. по описа на РП-Плевен адв.Н.М., който е 

съпруг на съдията-докладчик е бил защитник на обвиняемия А.П.А. 

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.

Асен Иванов Даскалов



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

13 05.10.2022 12:32 Наказателно дело 

20224430201352/15.07

Вера Светославова Найденова Делото е образувано въз основа на тъжба от Янко Дамянов Господинов от 

с.Славовица, против Митко Йотков Иванчев, от с.Славовица, за извършено 

престъпление по чл.148, ал.1, т.1 вр.чл.146, ал.1 от НК. 

От данните по делото се установява, че частният тъжител е баща на Николай Янков 

Господинов - бивш съдия Плевенския окръжен съд и настоящ съдия в 

Административен съд Плевен, с когото настоящия съдия-докладчик има установени 

колегиални отношения от времето, когато е бил младши съдия в ПлОС. От друга 

страна, тъжителят Янко Господинов е баща и на Данаил Янков Господинов, с когото 

съдията-докладчик е състудент от ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“ и с когото 

поддържа близки приятелски отношения повече от 25 години.  

Описаното по-горе прави невъзможно обективното разглеждане на делото, без да 

останат у някоя от страните съмнения за предубеденост. С оглед да се избегнат тези 

съмнения, и с оглед стриктно спазване на разпоредбата на чл.6 от КЗПЧОС /съгласно 

която всяко лице има право на разглеждане на дело от независим и безпристрастен 

съд/, то при съобразяване на горното, необходимостта от избягване на съмнения в 

обективността и безпристрастността на съдията- докладчик, мотивира 

самоотвеждането на съдията-докладчик Вера Найденова от разглеждането на НЧХД 

№1352/2022 г. на ПлРС. 

Делото следва да се докладва на Председателя на Районен съд – Плевен за 

определяне на нов съдия-докладчик. 

Биляна Великова Видолова



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

14 05.10.2022 12:43 Наказателно дело 

20224430201351/15.07

Вера Светославова Найденова Делото е образувано въз основа на тъжба от **** от ***** против ***** от ******, за 

извършено престъпление по чл.130, ал.1 от НК и чл.146, ал.1 от НК. 

От данните по делото се установява, че подсъдим по тъжбата е бащата на **** - 

бивш съдия **** и настоящ съдия в *****, с когото настоящия съдия-докладчик има 

установени колегиални отношения от времето, когато е бил младши съдия в ПлОС. 

От друга страна, подсъдимият по тъжбата *** е баща и на ****, с когото съдията-

докладчик е състудент от ВТУ ****** и с когото поддържа близки приятелски 

отношения повече от 25 години.  

Описаното по-горе прави невъзможно обективното разглеждане на делото, без да 

останат у някоя от страните съмнения за предубеденост. С оглед да се избегнат тези 

съмнения, и с оглед стриктно спазване на разпоредбата на чл.6 от КЗПЧОС /съгласно 

която всяко лице има право на разглеждане на дело от независим и безпристрастен 

съд/, то при съобразяване на горното, необходимостта от избягване на съмнения в 

обективността и безпристрастността на съдията-докладчик, мотивира 

самоотвеждането на съдията-докладчик ****** от разглеждането на НЧХД 

№1351/2022 г. на ПлРС. 

Делото следва да се докладва на Председателя на Районен съд – Плевен за 

определяне на нов съдия-докладчик. 

Дияна Атанасова Николова

15 05.10.2022 13:00 Наказателно дело 

20224430201600/23.08

Асен Иванов Даскалов Жалбоподателят е баща на настоящия съдия-докладчик. Валери Цветанов Цветанов



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

16 05.10.2022 16:16 Наказателно дело 

20224430201671/05.09

Димитър Христофоров Кирилов Съдебното производство е образувано по повод внесена от Г.В.В. тъжба против 

П.Г.П. от гр. Плевен.

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

Съдията-докладчик в процеса на подготовка на съдебно заседание, след като се 

запозна с материалите по делото, счита, че са налице условия да се създаде съмнение 

относно безпристрастното водене на процеса и решаването на делото от съдия-

докладчик Д.К., тъй като същият е констатирал, че подсъдимата по делото е П.Г.П., 

който е съпруга на Ч.П. – съдия в Районен съд Плевен. Между съдията-докладчик и 

съдия П. са установени колегиални, служебни отношения. 

Ето защо и с оглед избягване на каквито и да е съмнения относно безпристрастното 

и обективно разглеждане на делото, съдията-докладчик счита, че следва да се отведе 

от по-нататъшното му разглеждане. 

Делото следва да се докладва на Председателя на РС-Плевен за определяне на нов 

докладчик.

Дария Иванова Митева 

Маринова



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

17 05.10.2022 16:34 Наказателно дело 

20224430201849/05.10

Светослава  Михайлова Цонева Съдебното производство е образувано въз основа внесено споразумение от РП- 

Плевен за решаване въпроса за отговорността на  И.М.Т за извършено престъпление 

по чл. 343 б ал. 3 НК.

След като се запозна с материалите по делото, съдията-докладчик констатира, 

следното:

Делото е местно и родово подсъдно на Районен съд Плевен.

В процеса на подготовка на съдебното заседание  констатирах следното: 

Защитник на подсъдимия в производството по чл. 382 НПК е адвокат З.П, която  е 

майка на съдията – докладчик. 

Предвид горното съдията - докладчик намери, че са налице обстоятелства, които 

предпоставят възможен конфликт на интереси и биха могли да породят съмнение в 

безпристрастността и липсата на предубеденост на съдията - докладчик при 

разглеждането на делото по същество, както  и такова  за законосъобразното 

осъществяване на функциите на съда в процеса. Ето защо, съдията – докладчик 

счита, че следва да се отведе от разглеждането на настоящото дело.

Делото следва да се докладва на Председателя на Районен съд – гр. Плевен за 

определяне на друг съдия-докладчик. 

Теодора Начева Петкова



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

18 06.10.2022 10:09 Наказателно дело 

20224430201352/15.07

Биляна Великова Видолова При подготовката на делото, определения докладчик констатира, че тъжител по 

делото е бащата на Заместник председателя на *** Плевен - ***, с когото 

докладчикът поддържа добри приятелски и колегиални отношения, който също така 

е съдия, участващ в касационните състави на ***, при разглеждане на касационни 

жалби против решения по АПК и ЗСПЗЗ на настоящия съдия- докладчик. Това 

обстоятелство, препятства възможността за разглеждане на делото от настоящия 

съдия от ПлРС, с оглед обезпечаване на условията за обективно разглеждане на 

делото, което е в интерес и на подсъдимия и на пострадалия, и безпристрастно 

решаване на правния спор, и налага постановяване на самоотвод на съдия - 

докладчика и докладване на делото на председателя на РС Плевен за своевременно 

определяне на нов докладчик.

Ася Трифонова Ширкова

19 06.10.2022 15:30 Наказателно дело 

20224430201352/15.07

Ася Трифонова Ширкова чл. 29, ал.2 от НПК- тъжителят е баща  на зам- председател а на АдмС Плевен Силвия Георгиева Даскалова

20 06.10.2022 15:45 Наказателно дело 

20224430201600/23.08

Валери Цветанов Цветанов Съдебното производство е образувано въз основа на внесена в РС-Плевен жалба от 

И. Г. Д. против наказателно постановление №22-0938-001493/29.04.2022г. на *** на 

сектор „Пътна полиция“-Плевен.

	Делото е с местна и родова подсъдност на Плевенски районен съд, с оглед 

разпоредбите на чл.59 ал.1 от ЗАНН. 

	Съдията-докладчик В. Ц. констатира, че са налице основанията на чл.29 ал.2 от НПК 

за отвеждането му от разглеждане на делото. В жалбата са изложени твърдения, че 

жалбоподателят И. Д. е *** на А. Д. – *** в Районен съд Плевен. Поради това 

обстоятелство съдията-докладчик може да се счита предубеден или заинтересован 

пряко или косвено от изхода на делото.

Теодора Начева Петкова



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

21 07.10.2022 08:53 Наказателно дело 

20224430201671/05.09

Дария Иванова Митева Маринова Съдията-докладчикД.М., след като се запозна с материалите по делото намери, че в 

случая са налице условията на чл. 29, ал. II от НПК. Този извод е обусловен от факта, 

че подсъдимата по делото – П.Г.П. която е съпруга на Ч.П. – съдия в Районен съд 

Плевен. Посоченото обстоятелство предпоставя възможен конфликт на интереси, 

които по естеството си указват на пряка или косвена заинтересованост на съдията от 

изхода на делото или на неговата предубеденост и от същото би могло да се 

презумира неправилно осъществяване на процесуалната функция на съда в разрез 

със законовите изисквания. 

Поради изложеното съдията-докладчик Д.М. следва да се отведе от разглеждане на 

НЧХД № 1671/2022г. по описа на РС-Плевен.

Красимир Маринов Димитров

22 07.10.2022 13:23 Наказателно дело 

20224430201868/07.10

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

досъдебно производство пр.пр. №***/2022г. по описа на РП-Плевен адв.Н.М., който 

е съпруг на съдията-докладчик е защитник на обвиняемия О.М.А., който по същото 

досъдебно производство е обвиняем и е в съучастие с обвиняемияМ.Б.Р.

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.

Асен Иванов Даскалов



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

23 07.10.2022 15:53 Наказателно дело 

20224430201351/15.07

Ралица Ангелова Маринска Ангелова подсъдимият по делото–Янко Дамянов Господинов, е баща на заместник- 

председателя на Административен съд гр. Плевен – съдия Николай Господинов. 

Определеният по делото съдия- докладчик Р. Маринска, е била командирована в 

АдмС- Плевен, за периода м.10.2019 год.- м. 07.2021г., за който период е била член 

на Първи касационен състав на съда, с председател съдия Н. Господинов. Освен 

служебни и колегиални отношения с бащата на подсъдимия, определеният 

докладчик се намира и в дългогодишни- още в периода, в който съдия Н. Господинов 

е бил член от състава на Окръжен съд- Плевен- близки приятелски отношения. На 

основание изложеното, могат да възникнат основателни съмнения в обективността и 

безпристрастността на съдията- докладчик Р. Маринска. С оглед отстраняване на 

всякакви съмнения за обективното и безпристрастно водене на настоящето дело, 

съдията- докладчик Ралица Маринска следва да се отведе от неговото разглеждане

Христо Стефанов Томов

24 10.10.2022 11:24 Наказателно дело 

20224430201352/15.07

Силвия Георгиева Даскалова Тъжителят е баща на колега-съдия. Виолета Григорова Николова



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

25 10.10.2022 13:30 Наказателно дело 

20224430201600/23.08

Теодора Начева Петкова Съдията-докладчик, след като се запозна с материалите по делото счита, че са 

налице предпоставки за отвеждането му от разглеждане на делото. Видно от 

представените по делото писмени доказателства съдът констатира, че 

жалбоподателят И.Г.Д. е баща на съдия А.Д., с когото съдията-докладчик по делото 

поддържа служебни и колегиални отношения, свързани с работата му като 

Председател на ХІ-ти наказателен състав. Поради това обстоятелство съдията-

докладчик намира, че е налице хипотезата на чл.29, ал.2 от НПК, във вр. с чл.84 от 

ЗАНН за отвеждането му от разглеждане на делото, можещо да обоснове 

предубеденост или заинтересованост на същия от изхода на делото.

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 следва на основание чл.29, ал.2 от НПК да се отведе от 

разглеждането му.

Радостина Ташева Гергичанова

26 10.10.2022 14:20 Наказателно дело 

20224430201671/05.09

Красимир Маринов Димитров Съдията-докладчик след като се запозна с материалите по делото, счита че са налице 

основания, които биха могли да породят съмнение в безпристрастността при 

разглеждане на делото, тъй като подсъдимата П. Г.П. е съпруга на Ч.П. - Районен 

съдия в РС – гр. Плевен, с когото съдията-докладчик има изградени дългогодишни 

лични и колегиални взаимоотношения.

Христо Стефанов Томов

27 10.10.2022 15:05 Наказателно дело 

20224430201351/15.07

Виолета Григорова Николова чл. 29, ал.2 от НПК Ася Трифонова Ширкова



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

28 10.10.2022 15:31 Наказателно дело 

20224430201600/23.08

Радостина Ташева Гергичанова Съдебното производство е образувано въз основа на внесена в РС- Плевен жалба от 

И.Г.Д. от гр.*** против Наказателно постановление №22-0938-001493 от дата 

29.04.2022г. на Началник на Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен.

С Протокол за избор на съдия-докладчик от 10.10.2022г. на принципа на случайния 

подбор делото е разпределено на съдията-докладчик Р. Г.

Съдията-докладчик Р. Г., след като се запозна с материалите по делото намери, че в 

случая са налице условията на чл.29, ал.2 от НПК. Този извод е обусловен от факта, 

че жалбоподателя по делото – И. Г. Д. е баща на А. Д. - съдия в Районен съд – 

Плевен, като настоящия съдия – докладчик се намира в дългогодишни служебни 

отношения със съдия А. Д.

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

безпристрастността и непредубеността при разглеждането на делото по същество, 

съдията-докладчик счита, че на основание чл.29, ал.2 от НПК следва да се отведе от 

разглеждането му.

Димитър Христофоров Кирилов

29 11.10.2022 16:25 Наказателно дело 

20224430201352/15.07

Виолета Григорова Николова Подсъдим по делото е съпруга на съдия от РС Плевен

30 12.10.2022 12:07 Наказателно дело 

20224430201351/15.07

Ася Трифонова Ширкова самоотвод



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

31 12.10.2022 15:47 Наказателно дело 

20224430201600/23.08

Димитър Христофоров Кирилов Съдебното производство е образувано въз основа на жалба от И.В.Д., ЕГН: **** от 

гр. Плевен против Наказателно постановление №22-0938-001493 от 29.04.2022г. 

издадено от ***** Сектор към ОДМВР Плевен, сектор „Пътна полиция“ Плевен.

Делото е с местна и родова подсъдност на Плевенски районен съд, с оглед 

разпоредбите на чл.59, ал.1 от ЗАНН. 

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

жалбоподателят в производството е И.Д. е **** на съдия А.Д., с който съдията 

поддържа колегиални отношения.  

На следващо място в жалбата е изложено особено искане от страна на 

жалбоподателя И.Д. – „Предвид обстоятелството, че **** ми А.Д. и **** ми С.Д. са 

**** в РС-Плевен, с оглед разглеждането и решаването на делото без съмнения в 

непредубедеността и незаинтересоваността, моля за отвод на всички съдии от 

наказателно и гражданско отделение на РС-Плевен.“

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 следва да се отведе от разглеждането му. 

Делото следва да се докладва на Председателя  на Районен съд - Плевен  за 

определяне на друг съдия - докладчик.

Светла Илменова Замфирова

32 13.10.2022 17:40 Наказателно дело 

20224430201671/05.09

Биляна Великова Видолова Съдът обявява обстоятелството, че *** е съпруга на ***- съдия в ***, и че настоящия 

съдия-докладчик се намира в приятелски отношения с нея и извън колегиалните 

отношения с нейния съпруг.

Предвид горното, съдът не би могъл обективно и безпристрастно да разгледа 

настоящето производство, поради което са налице предпоставките на чл. 29 ал. 2 от 

НПК за отвод на определения докладчик

Мариана Костадинова Тодорова 

Досева



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

33 17.10.2022 07:17 Наказателно дело 

20224430201671/05.09

Мариана Костадинова Тодорова Досева **** е съпруга на **** - съдия в Плевенския районен съд, с когото настоящия 

съдията-докладчик има установени колегиални отношения, което обстоятелство 

представлява друго такова по смисъла на чл.29, ал.2 от НПК, можещо да обоснове 

предубеденост или заинтересованост на съдията-докладчик от изхода на делото. 

Милена Светлозарова Томова

34 17.10.2022 11:53 Наказателно дело 

20224430201600/23.08

Светла Илменова Замфирова чл.29, ал.2 от НПК Дияна Атанасова Николова

35 18.10.2022 10:26 Наказателно дело 

20224430201671/05.09

Милена Светлозарова Томова Подсъдимата е съпруга на колега съдия. Ана Иванова Илиева

36 19.10.2022 11:58 Наказателно дело 

20224430201600/23.08

Ралица Ангелова Маринска Ангелова Жалбоподателя по делото- **** е баща на  съдия от състава на ПлРС- ****с когото  

съдията- докладчик  поддържа дългогодишни добри приятелски, служебни и 

колегиални отношения. Съпругата на съдия ****- съдия **** също е част от състава 

на ПлРс, с когото съдията – докладчик поддържа приятелски отношения.  В самата 

жалба е направено искане за отвод на всички съдии  от състава на ПлРС. 

Мариана Костадинова Тодорова 

Досева

37 20.10.2022 11:06 Наказателно дело 

20224430201671/05.09

Ана Иванова Илиева чл.29, ал.2 от НПК Зорница Димитрова Димитрова 

Банкова

38 20.10.2022 16:01 Наказателно дело 

20224430201978/20.10

Радостина Ташева Гергичанова Съдията-докладчик се е произнесъл по сходен казус, по който е произнесена влязла в 

законна сила Присъда, послужила за мотивиране на жалбата, въз основа на която е 

образувано настоящото съдебно производство. 

Теодора Начева Петкова

39 20.10.2022 16:18 Наказателно дело 

20224430201671/05.09

Зорница Димитрова Димитрова Банкова колегиални отношения със съпруга на подсъдимата Ралица Ангелова Маринска 

Ангелова

40 21.10.2022 08:01 Наказателно дело 

20224430201600/23.08

Мариана Костадинова Тодорова Досева *** е баща на *** - съдия в Плевенския районен съд, с когото настоящия съдията-

докладчик има установени дългогодишни много добри колегиални отношения, което 

обстоятелство представлява друго такова по смисъла на чл.29, ал.2 от НПК, можещо 

да обоснове предубеденост или заинтересованост на съдията-докладчик от изхода на 

делото. 

Вера Светославова Найденова



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

41 21.10.2022 15:17 Наказателно дело 

20224430201671/05.09

Ралица Ангелова Маринска Ангелова съдията- докладчик ****** поддържа дългогодишни  добри приятелски и служебни 

отношения с *****. Заедно с това, **** е съпруга на съдия ****- съдия от състава на 

ПлРС, с когото  съдията- докладчик също поддържа дългогодишни добри 

приятелски, служебни и колегиални отношения.

Виолета Григорова Николова

42 25.10.2022 16:11 Наказателно дело 

20224430201671/05.09

Силвия Георгиева Даскалова Подсъдимата е съпруга на колега-съдия. Светла Илменова Замфирова

43 25.10.2022 17:42 Наказателно дело 

20224430201600/23.08

Вера Светославова Найденова Производството по НАХД №1600/2022 г. на ПлРС е образувано въз основа на жалба 

от *** против НП№22-0938-001493/29,04,2022 г. на Началник сектор Пътна полиция 

към ОДМВР - Плевен. 

Съдията-докладчик констатира, че жалбоподателят ***** е баща на **** - съдия в 

Плевенския районен съд, с когото настоящия съдията-докладчик има установени 

дългогодишни добри колегиални отношения, което обстоятелство представлява 

друго такова по смисъла на чл.29, ал.2 от НПК, можещо да обоснове предубеденост 

или заинтересованост на съдията-докладчик от изхода на делото. 

С оглед избягване на всякакво съмнение относно безпристрастното и обективно 

произнасяне на съда по настоящия правен спор, съдията-докладчик счита, че следва 

да се отведе от разглеждане на делото. Делото следва да се докладва на Председателя 

на Районен съд – Плевен за определяне на нов съдия-докладчик. 

Виолета Григорова Николова



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

44 26.10.2022 11:12 Наказателно дело 

20224430201600/23.08

Виолета Григорова Николова чл.29, ал.2 от НПК Ася Трифонова Ширкова

45 26.10.2022 14:36 Наказателно дело 

20224430201600/23.08

Ася Трифонова Ширкова чл.22, ал.2 от НПК Силвия Георгиева Даскалова

46 27.10.2022 13:28 Наказателно дело 

20224430201600/23.08

Силвия Георгиева Даскалова Жалбоподателят е свекър на съдията-докладчик. Биляна Великова Видолова

47 31.10.2022 12:59 Наказателно дело 

20224430201600/23.08

Биляна Великова Видолова жалбоподателя по делото - ***, е баща на съдия от състава на ПлРС- ****, с когото 

съдията- докладчик поддържа дългогодишни добри приятелски, служебни и 

колегиални отношения. Съпругата на съдия *** също е част от състава на ПлРс, с 

когото съдията - докладчик поддържа приятелски отношения. В самата жалба е 

направено искане за отвод на всички съдии от състава на ПлРС.

Милена Светлозарова Томова

48 31.10.2022 16:12 Наказателно дело 

20224430201600/23.08

Милена Светлозарова Томова Жалбоподателя е баща на колега. Ана Иванова Илиева


