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Р Е Г И С Т Ъ Р 
за отводите на съдиите, постановени на основание чл.29, ал.2 НПК  

в Наказателната колегия през 2022 година 

 

 
№ име на съдия № на дело и вид дата мотиви и причини 
1 
 
 
 
 
 

Деница Вълкова кнохд № 860/2021 г. на І 
н.о. 

16.02.2022 г. Разпореждане от 16.02.2022 г. 
Защитник на подсъдимия е адвокат, с чието 
семейство съдия Вълкова поддържа приятелски и 
междусъседски отношения. 
 

2 
 
 
 
 
 

Ружена Керанова кнохд №340/2021 г. на І 
н.о. 
(съдия-докладчик и 
председател на съдебния 
състав) 

21.02.2022 г.  Определение от 21.02.2022 г.  
(отвод на съдебния състав) 
Поднесените в сигнал до Пленума на ВСС рег. № 
666/25.01.2022г. от неправителствени 
организации – „Център за приложно-правни 
изследвания и практики“ и „Диалог за 
правосъдие“, и в писмо рег. №1850/10.02.2022г. от 
адвокат А. Б., изпратени на официален адрес на 
ВКС на 14.02.2022 г., факти мотивират съдебния 
състав да счете, че от обективна гледна точка, с 
оглед постановения съдебен акт относно 
изменение взетата спрямо подсъдимата Д. И. 
мярка за неотклонение, може да предизвика 
съмнение в безпристрастността на членовете на 
същия състав у външния (страничен) наблюдател. 
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Елена Каракашева кнохд №340/2021 г. на І 
н.о. 
(член на съдебния състав) 

21.02.2022 г.  Определение от 21.02.2022 г. 
(отвод на съдебния състав) 
Поднесените в сигнал до Пленума на ВСС рег. № 
666/25.01.2022г. от неправителствени 
организации – „Център за приложно-правни 
изследвания и практики“ и „Диалог за 
правосъдие“, и в писмо рег. №1850/10.02.2022г. от 
адвокат А. Б., изпратени на официален адрес на 
ВКС на 14.02.2022 г., факти мотивират съдебния 
състав да счете, че от обективна гледна точка, с 
оглед постановения съдебен акт относно 
изменение взетата спрямо подсъдимата Д. И. 
мярка за неотклонение, може да предизвика 
съмнение в безпристрастността на членовете на 
същия състав у външния (страничен) наблюдател. 

4 Деница Вълкова кнохд №340/2021 г. на І 
н.о. 
(член на съдебния състав) 

21.02.2022 г.  Определение от 21.02.2022 г. 
(отвод на съдебния състав) 
Поднесените в сигнал до Пленума на ВСС рег. № 
666/25.01.2022г. от неправителствени 
организации – „Център за приложно-правни 
изследвания и практики“ и „Диалог за 
правосъдие“, и в писмо рег. №1850/10.02.2022г. от 
адвокат А. Б., изпратени на официален адрес на 
ВКС на 14.02.2022 г., факти мотивират съдебния 
състав да счете, че от обективна гледна точка, с 
оглед постановения съдебен акт относно 
изменение взетата спрямо подсъдимата Д. И. 
мярка за неотклонение, може да предизвика 
съмнение в безпристрастността на членовете на 
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същия състав у външния (страничен) наблюдател. 

5 Невена Грозева кнохд № 221/2022 г. на ІІІ 
н.о. 

13.04.2022 г. Разпореждане № 3 от 13.04.2022 г. 
Съдия Грозева се е произнасяла като докладчик в 
съставите на САС по реда на чл.64, ал.8 и по реда 
на чл.65 от НПК по дела на подсъдимия, в 
качеството му на обвиняем, срещу изпълняваната 
мярка за неотклонение. 

6 Мария Митева кнохд № 304/2022 г. на ІІІ 
н.о. 

20.04.2022 г. Разпореждане от 20.04.2022 г. 
Пълномощникът на осъдения представлява съдия 
Митева по заведено от нея дело пред Европейския 
съд по правата на човека в Страсбург. 

7 Валя Рушанова чнд № 602/2022 г. на І н.о.` 24.08.2022 г. Разпореждане от 24.08.2022 г. 
Изразени съмнения от страна по делото в 
почтеността и безпристрастността на съдията-
докладчик, предвид предходно негово 
произнасяне по реда на чл.43, т.3 от НПК.  

8  Невена Грозева кнохд № 846/2022 г. на ІІІ 
н.о. 

03.11.2022 г. Разпореждане № 199 от 03.11.2022 г. 
Съдия Грозева се е произнасяла като докладчик в 
състав на САС по реда на чл.64, ал.8 НПК по дело на 
подсъдимия, в качеството му на обвиняем, срещу 
наложена му мярка за неотклонение. 

 


