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С П Р А В К А 

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

НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС НА РБ – 2021 ГОДИНА 

№ име на съдия № на дело и вид дата мотиви и причини 

1 

 

 

 

 

 

Мая Цонева кнохд № 68/2021 г. на ІІІ н.о. 26.01.2021 г. Разпореждане от 26.01.2021 г. 

В кориците на кнохд № 68/2021 г. се съдържа   внчд 

№ П-745/2011 г. на САС, по което е взела участие в 

състава на съда, който е потвърдил определение на 

СГС за отмяна на постановлението на СГП за 

прекратяване на наказателното производство по 

делото. 

 

2 

 

 

 

 

 

Антоанета Данова кнохд №286/2021 г. на ІІІ н.о. 01.04.2021 г.  Разпореждане от 01.04.2021 г. 

В кориците на кнохд № 286/2021 г. се съдържа внчд 

№ 094/2010 г. на САС, по което съдия Данова е взела 

участие в състава, произнесъл се по мерките за 

неотклонение на подсъдимите. 

3 

 

 

 

 

 

Димитрина Ангелова кнохд № 622/2020 г. на ІІ н.о. 07.04.2021 г. Разпореждане от 07.04.2021 г.  

В кориците на кнохд № 622/2020 г. се съдържа нохд 

№ 420/2015 г. на СпНС, председателят на състава, 

който се е произнесъл с окончателен акт по него, е 

във фактически съжителство с магистрата, 

постановил отвода. 

 

4 Теодора Стамболова кнохд № 460/2021 г. на ІІ н.о. 27.05.2021 г. Разпореждане от 27.05.2021 г. 

Делото е образувано по жалба на адв. Искра Кишкова, 
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по повод наложено и дисциплинарно наказание. С-я 

Стамболова се познава от 22 години с 

жалбоподателката, която я и споделяла в детайли за 

процесната преписка на дисциплинарния съд. 

 

5 Татяна Грозданова кнохд № 478/2021 г. на І н.о. 01.06.2021 г. Разпореждане от 01.06.2021 г. 

В кориците на кнохд № 478/2021 г. се съдържа чнд № 

182/2013 г. на СОС, по което съдия Грозданова е 

взела участие в състава, произнесъл се по мерките за 

неотклонение на подсъдимите. 

 

6 Петя Шишкова кнохд № 419/2021 г. на ІІ н.о. 18.06.2021 г. Протоколно определение от 18.06.2021 г. 

Искане от защитата на подсъдимия Илиев, адв. 

Китанова, за отвод, поради участието на с-я Шишкова 

в разглеждането по същество на въззивното 

производство в състав постановил определение на 

07.06.2016 г. на САС. 

 

7 Мая Цонева кнохд № 601/2021 г. на ІІІ 

н.о.` 

05.07.2021 г. Разпореждане №2 от 05.07.2021 г. 

В кориците на касационното производство се съдържа 

внчд № 1148/2013 г. по което състав, в който е 

участвала и съдия Цонева, с определение от 

28.11.2013 г. се е произнесъл по мярката за 

неотклонение на подсъдимия Н.Д.Йов. 

 

8  Мария Митева кнохд № 567/2021 на ІІІ н.о. 09.07.2021 г. Разпореждане от 07.07.2021 г. 

В кориците на касационното производство се съдържа 

внчд № 958/2018 г., по което съдия Митева е 

участвала по повод мярката на неотклонение на 

подсъдимата Ем.Йорд. К. 
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9 Антоанета Данова 

 

 

 

кнохд № 601/2021 г. на ІІІ 

н.о. 

 

12.07.2021 г. Разпореждане от 12.07.2021 г. 

Съгласно разпореждане № 56/12.07.2021 г. на 

зам.председателя на ВКС и ръководител на 

наказателна колегия съдия Галина Захарова. 

10 Милена Паневя кнохд № 601/2021 г. на ІІІ 

н.о. 

14.07.2021 г. Разпореждане от 14.07.2021 г. 

В кориците на кнохд № 601/2021 г. се съдържа внчд 

№ 685/2012 г. на САС, по което съдия Панева е взела 

участие в състава, произнесъл се по мерките за 

неотклонение на подсъдимите. 

 

11 Румен Петров 

 

кнохд № 511/2021 г. на І н.о. 

 

15.07.2021 г. Разпореждане от 15.07.2021 г. 

Подсъдим по делото е съвипускник на съдията – 

докладчик. 

 

12 Невена Грозева 

 

 

кнохд № 601/2021 г. на ІІІ 

н.о. 

 

21.07.2021 г. Разпореждане от 21.07.2021 г. 

В кориците на кнохд № 601/2021 г. се съдържа внчд 

№ 432/2013 г. и нчд №1148/2013 г. на САС, по които 

съдия Грозева е взела участие в съставите, 

произнесли се по мерките за неотклонение на 

подсъдимите. 

 

13 Деница Вълкова кнохд № 880/2021 г. на І н.о. 18.10.2021 г. 

 

Разпореждане от 18.10.2021 г. 

Защитник на подсъдимия Г. е в добри междусъседски 

и приятелски отношения със съдията-докладчик 

 

14 Биляна Чочева кнохд № 847/2021 г. на ІІ н.о. 

 

 

27.10.2021 г. Разпореждане от 27.10.2021 г. 

Единият от подсъдимите е дългогодишен личен 

познат със съдията-докладчик 
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15 Ружена Керанова чнд № 1020/2021 г. на І н.о. 29.11.2021 г. Разпореждане от 29.11.2021 г. 

Касационната жалба, инициирала образуването на 

първото касационно производство, е идентична по 

съдържание с тази, която е върната с атакуваното сега 

разпореждане. Участие в съдебния състав по 

предходно производство. 

 


