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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 2023 година 

 

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

1 Мая Цонева нд № 223/2023 г. на ІІІ н.о. 24.03.2023 г. 

Разпореждане № 1 от 24.03.2023 г. 
Съдия Цонева е участвала в състава на САС по нчд 
№ 471/2012 г., който по реда на чл.65 НПК е 
отменил определение на първоинстанционния 
съд, с което е отказано изменение на мярката за 
неотклонение на обвиняемия А. И. Г. от домашен 
арест в по-лека, като същата е изменена в парична 
гаранция в размер на 5 000 лева. 
В постановения съдебен акт съставът на САС е 
изложил съображения досежно наличието на 
обосновано подозрение срещу обв. Г. и това дава 
основание на съдия Цонева да счита, че е взела 
отношение по съществото на делото, което от своя 
страна би породило в страните съмнения за 
пристрастност и необективност. 

2 Антоанета Данова нд № 223/2023 г. на ІІІ н.о. 31.03.2023 г. 

Разпореждане № 2 от 31.03.2023 г. 
Съдия Данова е участвала в състава на САС по внчд 
№ 518/2010 г., който се е произнесъл по мярката 
за неотклонение на обвиняемия Р. Л. К. и в 
контекста на обоснованото предположение за 
авторството на деянието е обсъждал и анализирал 
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№ име на съдия № на дело и вид дата мотиви и причини 
доказателствени материали, като е взел и 
отношение по евентуалния мотив за извършване 
на убийството, който мотив е предмет на 
решението на ЕСПЧ, станало основание за 
отправеното искане на главния прокурор за 
възобновяване на наказателното дело на 
основание чл.422 ал.1 т.4 и т.5 от НПК.  
В този смисъл съдия Данова намира, че участието 
ѝ в разглеждането на делото може да предизвика 
съмнения относно безпристрастността ѝ. 

 


