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РЕГИСТЪР 
ЗА ОТВОДИТЕ НА СЪДИИТЕ, ПОСТАНОВЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29, АЛ. 2 ОТ НПК В 

НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС НА РБ – 2019 ГОДИНА 

№ име на съдия № на дело и вид дата мотиви и причини 
1  Бисер Троянов Кнохд №187/2019 

г. на ІІ н.о. 

 

21.02.2019 г. Разпореждане от 21.02.2019 г. 

В кориците на кнохд № 187/2019 г. се съдържа 

вчнд № 422/2009 г. на САС, по което той е 

постановила определение от 01.12.2009 г. и е 

била потвърдена мярката за неотклонение на 

обв. Д.Сп.Комаров. 

 

2 Лада Паунова Кнохд №187/2019 

г. на ІІІ н.о.  

25.02.2019 г. Разпореждане от 25.02.2019 г. 

В кориците на кнохд № 197/2019 г. се съдържа 

вчнд № 959/2008 г. на САС, по което тя е 

постановила определение от 25.09.2008 г. и са 

били потвърдени мерките за неотклонение на 

обв. Д.Сп.Комаров и обв. С.Садек. 

 

3 

 

 Надежда Трифонова Кнохд № 522/2019 

г. на ІІ н.о. 

20.05.2019 г. Разпореждане от 20.05.2019 г. 

В кориците на кнохд № 522/2019 г. се съдържа 

чнд № 70/2015 г. на ОС-Пловдив, съдия 

Е.Роглекова, която е сестра на съдия 

Н.Трифонова, е постановила определение за 
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задържане под стража на тримата обвиняеми. 

 

4 Спас Иванчев 

 

Кнохд № 635/2019 

г. на І н.о. 

18.06.2019 г. Разпореждане от 18.06.2019 г. 

В кориците на кнохд № 635/2019 г. се съдържа 

вчнд № 330/2013 г. на САС, по което той е 

постановил определение за вземане на мярка за 

неотклонение на тримата подсъдими. 

5 Петя Шишкова 

 

 

 

Кнохд № 795/2019 

г. на ІІ н.о. 

06.08.2019 г. Разпореждане от 06.08.2019 г. 

В кориците на кнохд № 795/2019 г. се съдържа 

вчнд № 189/2015 г. на САС, по което тя е 

постановила определение от 05.03.2015 г. и е 

била потвърдена мярката за неотклонение на 

обв. Туцов. 

6 Невена Грозева 

 

 

 

Кнохд № 863/2019 

г. на І н.о. 

22.08.2019 г. Разпореждане от 22.08.2019 г. 

В кориците на кнохд № 863/2019 г. се съдържа 

вчнд № 1475/2018 г. на САС, по което тя е 

постановила определение с което е била 

потвърдена мярката за неотклонение на обв. 

Николов. 

7 Румен Петров Кнохд № 680/2019 

г. на І н.о. 

13.09.2019 г. Разпореждане от 13.09.2019 г. 

След запознаване с материалите по делото е 

установил, че със защитника на двамата 

подсъдими адв. Валентин Виденов е в близки 

приятелски отношения. 

8 Спас Иванчев Кнохд № 776/2019 

г. на І н.о. 

27.09.2019 г. Разпореждане от 27.09.2019 г. 

След запознаване с материалите по делото е 

установил, че с подсъдимата е в близки 
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приятелски отношения. 

9 Петя Шишкова Кнохд № 

1000/2019 г. на ІІ 

н.о. 

14.10.2019 г. Разпореждане от 14.10.2019 г. 

В кориците на кнохд № 1000/2019 г. се съдържа 

вчнд № 179/2015 г. на САС, по което тя е 

постановила определение за определяне на 

мярка за неотклонение на подсъдимия Тенев. 

10 Христина Михова Кнохд № 746/2019 

г. на І н.о. 

30.10.2019 г. Разпореждане от 30.10.2019 г. 

В кориците на кнохд № 746/2019 г. се съдържа 

вчнд № 364/2014 г. на САС, по което тя е 

постановила определение с което е била 

потвърдена мярката за неотклонение на подс 

Гюргаков. 

11 Биляна Чочева Кнохд № 

1202/2019 г. на ІІІ 

н.о. 

23.12.2019 г. Разпореждане от 23.12.2019 г. 

След запознаване с материалите по делото е 

установила, че с частните обвинители и единия 

подсъдим е в близки приятелски отношения. 

 


