РЕГИСТЪР
ЗА ОТВОДИТЕ НА СЪДИИТЕ, ПОСТАНОВЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29, АЛ. 2 ОТ НПК В
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС НА РБ – 2017 ГОДИНА

№

име на съдия

№ на дело и вид

дата

мотиви и причини
Разпореждане от 09.02.2017 г.
Делото е образувано по жалба на подсъдимата
Владимира Янева Янева – Манолева, с която
с-я Топузова е имала служебни и
професионални контакти, когато е била и.ф.
председател на САС през 2011 г.
Разпореждане от 13.02.2017 г.
нд№50/17 г. - Делото е образувано по жалба
на подс. Емил Ценков Фердев, като двамата
от пострадалите са с фамилия Дърмонски и
са живущи в гр. Пловдив, в близост до
обитаваното от съдия Дърмонски жилище в
града, като при разговор с негови близки се е
установило, че тези пострадали може да са
роднини на съдия Дърмонски.

1

Мина Топузова

161/2017 г. наказателно

09.02.2017

2

Николай Дърмонски

Нд№50/17г.

13.02.2017

3

Николай Дърмонски

Нд№103/17 г.

13.02.2017

Разпореждане от 13.02.2017 г.

4

Жанина Начева

Нд №78/17 г.

20.02.2017

5

Блага Иванова

Нд №15/17 г.

07.04.2017 г

6

Жанина Начева

Нд №617/17 г.

20.09.2017 г

Нд№103/17 г. – Делото е образувано по жалба
на подсъдимия Янко Илиев Илиев, с когото
съдия Дърмонски се познава от дълги години,
като е ползвал същия като експерт по
назначени СМЕ по дела на АС - Пловдив
Разпореждане от 20.02.2017 г.
НД №78/17 година е образувано по жалба на
Юсеин Хасан Ахмед, който е представляван
от адв. Марко Бубаров, който се явява
роднина по сватовство на съдия Жанина
Начева.
Разпореждане от 07.04.2017 г.
НД№15/17
година
е
образувано
по
касационна жалба на подсъдимия Димитър
Недялков Илиев, като съдия Бл.Иванова е
участвала като председател на състава по
к.н.д. №1146/16 година на ВКС със страна
същия подсъдим.
Разпореждане от 20.09.2017 г.
Нд №617/17 година е образувано по жалба на
подсъдимия Йордан Борисов Йорданов, с
когото съдия Жанина Начева е контактувала
в предходни години и когото познава.

7

Евелина Стоянова

Нд №810/17 г.
09.10.2017 г

8

Галина Тонева

Нд №583/17 г.

08.11.2017 г.

9

Мая Цонева

Нд №1096/17 г.

13.11.2017 г.

Разпореждане от 09.10.2017 г.
Нд №810/17 година е образувано по жалби на
подсъдимия Стефан Георгиев Косовски и
частния обвинител и гражданския ищец
Валентина Тодорова Григорова, като след
запознаване с материалите по делото съдия
Евелина Стоянова е установила, че
гражданската ищца и частна обвинителка
Валентина Григорова е нейна лична позната
и неколкократно е ползвала услугите й на
лекар.
Разпореждане От 08.11.2017 Г.
НД №583/17 година е образувано по жалби на
подсъдимите Евелин Николов Банев и Симо
Петров Карайчев. В хода на ДП и на
първоинстанционното
производство
по
същото дело съдия Галина Тонева е
участвала в обсъждане на правната
квалификация
на
инкриминираните
престъпления и е упражнявала контрол по
движение на делото, предвид заеманата
длъжност към онзи момент – заместник на
Главния прокурор.
Разпореждане от 13.11.2017 г.
НД №1096/17 г. е образувано по жалба на
подсъдимия Николай Цветелинов Цветков,
като при запознаване с материалите по ДП,
съдия Цонева е установила, че е участвала в

10 Мая Цонева

Нд №1185/17 г.

16.11.2017 г.

11 Елена Авдева

Нд №1084/17 г.

04.12.2017 г.

състава на съда, който по реда на чл.65 от
НПК е потвърдил определение на СГС, с
което е оставена без уважение молбата на обв.
Цветков за изменение на мярката му за
неотклонени ето „задържане под стража“ в
по-лека.
Разпореждане от 16.11.2017 г.
Нд №1185/17 г. е образувано по жалба на подс.
Борислав Йорданов Балджийски, като след
запознаване с материалите по делото съдия
Цонева е установила, че е участвала в
състава на съда, който по реда на чл.64 от
НПК
е
отменил
определение
на
първоинстанционния съд, с което спрямо
обвиняемия по ДП №280/13 година и на
Балджийски е била взета МН „задържане под
стража“, като със същото определение е взета
МН „парична гаранция“
Разпореждане от 04.12.2017 г
Нд №1084/17 година е образувано по
касационни жалби от частните обвинители и
граждански ищци Димитринка Томова
Ценова, Ангел Ценов Ценов и Христо Ценов
Христов против решение на ВоАС по внохд
№54/16 г., като същото дело е било предмет
на анализ-доклад на дейността на военните
съдилища за периода 2014-2015 година в
чието изготвяне е участвала съдия Авдева.

12 Бисер Троянов

Нд №1084/17 г. 05.12.2017 г. Разпореждане от 05.12.2017 г.

С.з. по нд №1084/2017 година е насрочено за
20.12.2017 година от 09.00 часа, за която дата
съдия Бисер Троянов има служебни
ангажименти ,свързани с преподавателската
му дейност в Академията на МВР, които
съвпадат с часа за разглеждане на делото,
като тези ангажименти са съобразени
предварително с изготвения график на
заседанията на ІІ НО.

