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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 – 2018 ГОДИНА 

№ име на съдия № на дело и вид дата мотиви и причини 
1  Румен Петров Кнохд № 

1186/2017 г.  

на І н.о. 

14.02.2018 г. Разпореждане от 14.02.2018 г. 

В кориците на кнохд № 1186/2017 г. се 

съдържа чнд № 1379/2013 г. на ОС-Пловдив, 

по което той е постановил определение № 

644/30.09.2013 г. по реда чл.65 НПК и е взел 

становище по правната квалификация на 

инкриминираното деяние. 

2 Красимир 

Харалампиев 

Кнохд № 521/2018 

г. на ІІІ н.о. 

21.05.2018 г. Разпореждане от 21.05.2018 г. 

Делото е образувано по касационна жалба на 

Виктор Ромилов Попов, като делото 

постъпва за втори път във ВКС за проверка 

на законността и справедливостта на 

постановения по него съдебен акт. С 

разпореждане от 30.12.2016 г. по кнохд № 

1361/2016 г. съм се отвел като докладчик по 

делото, излагайки подробни доводи по 

смисъла на чл.29, ал.2 от НПК, които и към 

настоящия момент са налице. 

3  Блага Иванова Кнохд № 819/2018 13.08.2018 г. Разпореждане от 13.08.2018 г. 
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 г.  Делото е с подсъдим Марк Евгениев Стайков, 

с родителите на когото се познава добре и 

предвид недопускане възможността за 

възникване на съмнение за обективно и 

безпристрастно разглеждане на делото.  

4 Бисер Тоянов Кнохд № 819/2018 

г. 

14.08.2018 г. Разпореждане от 14.08.2018 г. 

Делото е с подсъдим Марк Евгениев Стайков, 

с родителите на когото се познава добре и 

предвид недопускане възможността за 

възникване на съмнение за обективно и 

безпристрастно разглеждане на делото. 

5 Лада Паунова Кнохд № 819/2018 

г. 

21.08.2018 г. Разпореждане от 21.08.2018 г. 

Делото е с подсъдим Марк Евгениев Стайков, 

с родителите на когото е в добри и 

колегиални отношения и предвид 

недопускане възможността за възникване на 

съмнение за обективно и безпристрастно 

разглеждане на делото. 

6 Милена Панева Кнохд № 798/2018 

г. на ІІІ н.о. 

05.12.2018 г. Разпореждане от 05.12.2018 г. 

В кориците на кнохд № 798/2018 г. се съдържа 

чнд № 136/2016 г. на САС, по което тя е 

постановила определение от 16.02.2016 г. и е 

била потвърдена необходимостта от по-

нататъшното задържане на подсъдимия под 

стража. 

 


