
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  

Наказателна колегия. 
 

  
 

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

НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС НА РБ – 2020 ГОДИНА 

№ име на съдия № на дело и вид дата мотиви и причини 
1 С-я Спас Иванчев Кнохд №  

1123/2019 г. на І 

н.о. 

 

21.01.2020 г. Разпореждане от 21.01.2020 г. 

В кориците на кнохд № 1123/2019 г. се съдържа   

внчд № 1073/2019 г. на САС, по което той е взел 

участие в състава на съда, като председател на 

състава при определяне на мерките за 

неотклонение на тримата подсъдими по делото – 

Йовев, Георгиев и Ангов.  

 

2 С-я Галина Захарова 

 

Кнохд № 46/2020 

г. на ІІ н.о. 

21.01.2020 г. Разпореждане от 21.01.2020 г. 

В кориците на кнохд № 46/2020 г. се съдържа   

разпореждане за отказ от образуване от 

17.01.2020 г. на дисциплинарно производство 

срещу адв. П.Георгиева от АС-Добрич. 

 
3 С-я Теодора 

Стамболова 

 

Кнохд № 207/2020 

г. на ІІ н.о. 

06.03.2020 г. Разпореждане от 06.03.2020 г. 

Кнохд № 207/2020 г. е с подсъдим Бисер 

Венциславов Андреев, с бащата на който 

докладчика е в близки приятелски отношения от 

десетилетия. 
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4 С-я Надежда 

Трифонова 

 

 

 

Кнохд № 256/2020 

г. на ІІ н.о. 

29.04.2020 г. Разпореждане от 29.04.2020 г. 

В кориците на кнохд № 256/2020 г. се съдържа   

внохд № 943/2019 г. на ОС-Пловдив, по което 

сестрата на докладчика е взела участие в състава 

на съда, който е постановил въззивният съдебен 

акт. 

 
5 С-я Надежда 

Трифонова 

 

Кнохд № 207/2020 

г. на ІІ н.о. 

14.05.2020 г. Разпореждане от 14.05.2020 г. 

Кнохд № 207/2020 г. е с подсъдим Бисер 

Венциславов Андреев, с бащата на който 

докладчика е в дългогодишно професионално и 

лично познанство. 

 
6 С-я Елена 

Каракашева 

 

Кнохд № 159/2020 

г. на ІІІ н.о. 

18.05.2020 г. Разпореждане от 18.05.2020 г. 

В кориците на кнохд № 159/2020 г. се съдържа 

досъдебно производство по което част от 

процесуално следствените действия са 

извършени от разследващ полицай при РУ-

Тополовград – М.Н.Каракашева, която е съпруга 

на близък родственик на докладчика, с котого е 

и в близки отношения.  

 
7 С-я Галина Тонева 

 

Кнохд № 207/2020 

г. на ІІ н.о. 

18.05.2020 г. Разпореждане от 18.05.2020 г. 

Кнохд № 207/2020 г. е с подсъдим Бисер 

Венциславов Андреев, с бащата на който 

докладчика е в семейни приятелски отношения. 
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8 

 

 

 

С-я Петя Шишкова Кнохд № 207/2020 

г. на ІІ н.о. 

27.05.2020 г. Разпореждане от 14.05.2020 г. 

Кнохд № 207/2020 г. е с подсъдим Бисер 

Венциславов Андреев, с бащата на който 

докладчика е в близки професионални и 

приятелски отношения. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 


