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На основание чл. 58, ал. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 65, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет и дейността на администрацията и на експертите (обн., ДВ, бр. 

66 от 28.08.2015 г., в сила от 28.08.2015 г.) и Докладна записка вх. № ПП-01-
103/13 от 26.04.2016 г. от инспектор Лидия Стоянова – ръководител на звено 

„Аналитично” на ИВСС, и Заповед № ТП-01-2/09.05.2016 г. на главния 

инспектор на Инспектората към ВСС, се извърши тематична проверка 

относно „Спазването на реда и условията за отвеждане на съдиите по 

граждански дела в районните съдилища в района на Окръжен съд – Плевен, а 

именно: Районен съд – Плевен, Районен съд – Левски, Районен съд – Червен 

бряг, Районен съд – Никопол и Районен съд – Кнежа”. 
 Проверката се възложи на главния инспектор Теодора Точкова и 

експертите Ирина Цачева и Кирил Арнаудов. 
 Обхватът на проверката включва дейността на районните съдилища в 

районна на ОС – Плевен по дела, по които съдът се е отвел от разглеждане и 

решаване на делото на основание чл. 22, ал. 2 ГПК. 
 Периодът на проверката включва постановените отводи от съда от 
01.01.2015 г. до 30.04.2016 г.   
 Цел на проверката - да съдейства за обобщаване и анализиране на 

практиката на съда в производството по чл. 22, ал. 2 ГПК.  
Методът на извършване на проверката е чрез изискване на съдебните 

актове, обективиращи отводи на съдиите от проверяваните съдилища по 

граждански дела. 
 

Основанията за отвод са регламентирани в чл. 22, ал. 1 ГПК, съгласно 

който: „Не може да участва като съдия по делото лице: 
1. което е страна по делото или заедно с някой от страните по делото е 

субект на спорното или свързано с него правоотношение; 
2. което е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по 

съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета 

степен на някоя от страните или на неин представител; 
3. което живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по 

делото или с неин представител; 
4. което е било представител, съответно пълномощник, на страна по 

делото; 
5. което е взело участие при решаване на делото в друга инстанция или 

е било свидетел или вещо лице по делото; 
6. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат 

основателно съмнение в неговото безпристрастие.   
ал.  2 Съдията е длъжен сам да се отстрани в случаите по ал. 1, т. 1 – 5, а 

когато не приеме отвода по ал. 1, т. 6, да обяви обстоятелствата.” 
 
Процедурата по отвода е регламентирана в чл. 23 ГПК, съгласно която: 
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„ал. 1 Отстраняване може да поиска всяка от страните в заседанието, 

след като е възникнало или е станало известно основанието за отстраняване. 
ал. 2 Съдът решава въпроса за отстраняването при участие на съдията, 

за когото е направено искането. 
ал. 3 Ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в 

съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му 

за разглеждане в друг равен съд.” 
 

Основанията за отвод, изброени в нормата на чл. 22 ГПК се разделят на 

два вида – абсолютни и относителни основания. Абсолютните основания са 

посочени в точки от 1 до 5 като законодателят е изброил обективни критерии. 

В тези случаи (т. 1 – т. 5) съдът задължително се отвежда от разглеждане на 

делото. Относителните основания са онези случаи, които пораждат 

основателно съмнение в безпристрастието на съда – точка 6 на цитираната 

норма. Безпристрастността означава отсъствие на предубеждение или 

заинтересованост. Заинтересоваността на съдията трябва да почива на 

обективни факти, които да сочат конфликт на интереси и/или възможна 

негова предубеденост. По т. 1 – 5 от цитираната разпоредба се съдържат 

конкретни фактически основания за отвеждане, докато т. 6 е бланкетна 

разпоредба, регламентираща отвеждането въз основа на резултат.     
 

 Настоящата тематична проверка има за цел да установи реда и 

условията за отвеждане на съдиите по граждански дела в районните 

съдилища в района на ОС – Плевен. 
 

 І. Постановени отводи по граждански дела за периода от 01.01.2015 

г. до 30.04.2016 г. в Районен съд – Плевен. 
 

Според данните от Отчетния доклад за работата на Плевенския районен 

съд за 2015 г. през посочената година е запазено съществуващото разделение 

на гражданско и наказателно отделения. В гражданското отделение са 

обособени 11 състава със следните титуляри: 
I-ви граждански състав – съдия Христо Томов; 
II-ри граждански състав – съдия Даниела Дилова; 
III-ти граждански състав – съдия Дияна Николова; 
IV-ти граждански състав – съдия Ваня Иванова (до 22.01.2015 г.); съдия 

Милена Томова – IV (считано от 26.01.2015 г.); 
V-ти граждански състав – съдия Биляна Видолова; 
VII-ми граждански състав – съдия Зорница Банкова; 
VIII-ми граждански състав – съдия Светла Захариева;  
IX-ти граждански състав – съдия Вера Найденова;  
X-ти граждански състав – съдия Марияна Тодорова; 
XI-ти граждански състав - съдия Ася Ширкова;  
XII-ти граждански състав – съдия Ралица Маринска.  
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 В РС – Плевен се води Регистър на отводите и самоотводите по НПК и 

ГПК, който всеки месец се публикува на интернет страницата на съда. 
Броят на отводи и основания за отвеждане от разглеждане на делото е 

както следва: 
I-ви граждански състав – съдия Христо Томов 
При запознаване с изисканите актове, обективиращи отводи на съдиите 

от гражданското отделение на РС – Плевен за проверявания период от 
01.01.2015 г. до 30.04.2016 г. се установи, че I-ви граждански състав се е отвел 

от разглеждането на 52 граждански дела. Броят на актовете, обективиращи 

отводите на състава за 2015 г. е 46, а този за първите четири месеца на 2016 г. 

– 6.  По нито едно от делата отводът не е поискан от страна. 
По отношение на основанията за отвеждане от разглеждане на делата, 

всички случаи са отнесени към хипотезата на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК „Не може 

да участва като съдия по делото лице, относно което съществуват други 

обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото 

безпристрастие”. 
Съобразно посоченото фактическо основание за отвеждане от 

разглеждане на делата, могат да се отграничат три основни групи: 
1. Страна по делото е лице, което осъществява адвокатска 

дейност/дейност като ДСИ, ЧСИ в района на РС – Плевен, с което съдията-
докладчик поддържа служебни/колегиални отношения: ч. гр. д. № 645/2015 

г.; ч. гр. д. № 952/2015 г.; гр. д. № 683/2015 г.; гр. д. № 1436/2016 г.; гр. д. № 

5760/2015 г.; гр. д. № 5548/2014 г.; ч. гр. д. № 952/2015 г.; гр. д. № 647/2015 г., 

гр. д. № 1183/2016 г.; гр. д. № 1560/2015 г.; гр. д. № 3214/2014 г.; гр. д. № 

1879/2015 г.; гр. д. № 1757/2015 г.; гр. д. № 1756/2015 г.; гр. д. № 1878/2015 г.; 

гр. д. № 1721/2015 г.; гр. д. № 1755/2015 г.; гр. д. № 1878/2015 г.; 
2. Страна по делото е лице, което и по предходни дела е изразявало 

съмнение в безпристрастността на съдиите от РС – Плевен. В тази основна 

група, следва да се откроят три подгрупи, с оглед самоличността на лицата, 

изразили съмнение – Н. Н., В. Н. и Й. И.: 
- дела, по които страна е Н. Н.: гр. д. № 2223/2014 г.; гр. д. № 

4400/2014 г.; гр. д. № 2579/2015 г. Към тази подгрупа следва да се 

присъединят и делата, по които отвеждането от разглеждане на делото е 

обосновано с оглед участието на лицето като член на управителния съвет на 

кооперацията – ищец: гр. д. № 360/2014 г.; гр. д. № 535/2016 г.; гр. д. № 

536/2016 г.; 
- дела, по които страна е В. Н.: гр. д. № 2/2015 г.; гр. д. № 103/2015 г.; 

гр. д. № 116/2015 г.; гр. д. № 82/2015 г.; гр. д. № 117/2015 г.; гр. д. №104/2015 

г.; гр. д. № 205/2015 г.; гр. д. № 325/2015 г.; гр. д. № 5/2015 г.; гр. д. № 

796/2015 г.; гр. д. № 902/2015 г.; гр. д. № 797/2015 г.; гр. д. № 775/2015 г.; гр. 

д. № 1185/2015 г.; гр. д. № 1393/2015 г.; гр. д. № 1359/2015 г.; гр. д. № 

1394/2015 г.; гр. д. № 1495/2015 г.; гр. д. № 1390/2015 г.; гр. д. № 2676/2015 г.; 
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гр. д. № 2697/2015 г.; гр. д. № 2325/2015 г.; гр. д. № 2477/2015 г.; гр. д. № 

2679/2015 г.; ч. гр. д. № 2234/2016 г. 
По отношение на тази втора подгрупа е необходимо да се подчертае, че 

в актовете на съда за отвеждане от разглеждане на делото е изрично 

мотивирано, че В. Н. е подал искова молба срещу докладчика за обезвреда на 

вреди, причинени на страната от престъпни действия на докладчика, по повод 

упражняване на професионалната му дейност; 
- дела, по които страна е Й. И. - гр. д. № 4649/2015 г.  
3. Ответник по делото е Районен съд – Плевен/служител на Районен съд 

– Плевен е страна по делото: гр. д. № 1877/2015 г.; гр. д. № 1725/2015 г. 
 
II-ри граждански състав - съдия Даниела Дилова 
За проверения период II-ри граждански състав се е отвел от 

разглеждането на 38 граждански дела. Броят на актовете, обективиращи 

отводите на състава за 2015 г. е 30, а този за първите четири месеца на 2016 г. 

– 8. Само по едно от делата, отводът е направен формално по молба от 

страна, доколкото в съдебния акт няма изложени данни за визираните в 

молбата основания, на които се иска отвеждането, респ. не може да се 

установи посочените основания за отвеждане съвпадат ли със заявените от 

страната. 
По отношение на основанията за отвеждане от разглеждане на делата, 3 

от отводите са отнесени към хипотезата на чл. 22, ал. 1, т. 2 ГПК „Не може да 

участва като съдия по делото лице, което е съпруг или роднина по права 

линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по 

сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин представител, а 

останалите 35 – към тази на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК.  
Основаните на чл. 22, ал. 1, т. 2 ГПК отводи са по  гр. д. № 707/2015 г.; 

гр. д. № 981/2015 г.; гр. д. № 1753/2015 г. От фактическа страна са 

обосновани със съображения, че съдията-докладчик е роднина по съребрена 

линия на пълномощника на ищеца по делото. 
Съобразно посоченото фактическо основание за отвеждане от 

разглеждане на делата, по които като правно основание за отвод е посочен чл. 

22, ал. 1, т. 6 ГПК, могат да се отграничат четири основни групи: 
1. Страна по делото е лице, което осъществява адвокатска 

дейност/дейност като ДСИ, ЧСИ в района на РС – Плевен: ч. гр. д. № 

645/2015 г.; ч. гр. д. № 952/2015 г.; ч. гр. д. № 6859/2015 г.; гр. д. № 3214/2014 

г.; гр. д. № 647/2015 г.; гр. д. № 683/2015 г.; гр. д. № 1756/2015 г.; гр. д. № 

1878/2015 г.; ч. гр. д. № 3886/2014 г. По отношение на отвода по последното 

дело е посочено и че синът на заявителя е съдия, с когото съдията-докладчик 

се познава; 
2. Страна по делото е лице, което и по предходни дела е изразявало 

съмнение в безпристрастността на съдиите от РС – Плевен. В тази основна 

група, следва да се откроят две подгрупи, с оглед самоличността на лицата, 

изразили съмнение – Н. Н. и В. Н.: 
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- дела, по които страна е Н. Н.: гр. д. № 6326/2015 г.; гр. д. № 
2223/2014 г.; гр. д. № 2579/2015 г. По последното дело, както е посочено и по-
горе, отводът е направен формално по молба от Н., тъй като в съдебния акт 

няма изложени данни за визираните в молбата основания, на които се иска 

отвеждането, респ. не може да се установи посочените основания за 

отвеждане съвпадат ли със заявените от страната. Към тази подгрупа следва 

да се присъединят и делата, по които отвеждането от разглеждане на делото е 

обосновано с оглед участието на лицето като член на управителния съвет на 

кооперацията – ищец: гр. д. № 360/2014 г.; гр. д. № 535/2016 г.; гр. д. № 

1868/2016 г.; гр. д. № 1836/2016 г.; 
- дела, по които страна е В. Н.:  гр. д. № 6/2015 г.; гр. д. № 797/2015 г. 

И по двете дела, докладчикът е посочил и второ основание за отвод – по 

първото дело – наличие на колегиални отношения с ответниците, а по 

второто – че ответникът е ДСИ, на когото съдията-докладчик е 

административен ръководител; 
3. Ответник по делото е Районен съд – Плевен – гр. д. № 1877/2015 г.; 
4. Страна по делото е лице/организация, посочена в декларацията за 

конфликт на интереси на съдията-докладчик: ч. гр. д. № 137/2015 г.; ч. гр. д. 

№ 3281/2015 г.; ч. гр. д. № 5672/2015 г.; ч. гр. д. № 5608/2015 г.; ч. гр. д. № 

5487/2015 г.; ч. гр. д. № 3731/2015 г.; ч. гр. д. № 3730/2015 г.; ч. гр. д. № 

3728/2015 г.; ч. гр. д. № 3727/2015 г.; ч. гр. д. № 3726/2015 г.; ч. гр. д. № 

3725/2015 г.; ч. гр. д. № 1584/2016 г.; ч. гр. д. № 1171/2016 г.; ч. гр. д. № 

2186/2016 г.; ч. гр. д. № 3008/2016 г. 
 

III-ти граждански състав - съдия Дияна Николова 
За проверения период III-ти граждански състав се е отвел от 

разглеждането на 40 граждански дела. Броят на актовете, обективиращи 

отводите на състава за 2015 г. е 27, а този за първите четири месеца на 2016 г. 

– 13. По две от делата, отводът е направен по повод постъпила молба от 

страна, като в единия от тези случаи молбата е общо отправена към всички 

съдии в РС – Плевен. И в двата случая съдът се с мотивирал, че изложеното в 

молбата не обосновава отвеждането на съдията, който обаче с цел да 

елиминира всякакви съмнения все пак се е отвел. 
По отношение на основанията за отвеждане от разглеждане на делата, 

всички те са отнесени към хипотезата на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. 
Съобразно посоченото фактическо основание за отвеждане от 

разглеждане на делата, по които като правно основание за отвод е посочен чл. 

22, ал. 1, т. 6 ГПК, могат да се отграничат пет основни групи: 
1. Страна по делото е лице, което осъществява адвокатска 

дейност/дейност като ДСИ, ЧСИ в района на РС – Плевен: гр. д. № 1755/2015 

г.; гр. д. № 1721/2015 г.; гр. д. № 1757/2015 г.; гр. д. № 5760/2015 г.; гр. д. № 

1436/2016 г.; гр. д. № 645/2015 г.; ч. гр. д. № 3886/2014 г.; ч. гр. д. № 952/2015 

г.; гр. д. № 1716/2016 г. По всички дела е посочено и едно от следните 
основания за отвеждане – съпругът на съдията-докладчик, който е адвокат, 
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поддържа колегиални отношения с ищеца по делото, също адвокат и че синът 

на ищеца е съдия, с когото докладчикът се познава; 
2. Страна по делото е лице, което и по предходни дела е изразявало 

съмнение в безпристрастността на съдиите от РС – Плевен. В тази основна 

група, следва да се откроят три подгрупи, с оглед самоличността на лицата, 

изразили съмнение – Н. Н., В. Н. и др.: 
- дела, по които страна е Н. Н. - към тази подгрупа следва да се 

присъединят и делата, по които отвеждането от разглеждане на делото е 

обосновано с оглед участието на Н. като член на управителния съвет на 

кооперацията-ищец: гр. д. № 536/2016 г.; гр. д. № 535/2016 г.; гр. д. № 

1836/2016 г.;  гр. д. № 6040/2015 г. Отводът по последното дело е мотивиран 

на база постъпила молба за отвод, общо отправена към всички съдии в РС – 
Плевен, като въпреки че посочените в нея обстоятелства са преценени за 

неоснователни, докладчикът се е отвел, за да не възникне каквото и да било 
съмнение в безпристрастността на съда; 

- дела, по които страна е В. Н.: гр. д. № 2478/2015 г.; гр. д. № 

2477/2015 г.; гр. д. № 2676/2015 г.; гр. д. № 2697/2015 г.; гр. д. № 2476/2015 г.; 
гр. д. № 5768/2015 г.; гр. д. № 3101/2016 г. По всички от посочените дела е 

мотивирано, че докладчикът поддържа лични отношения с ответника. По 

някои се сочи, че съпругът на докладчика, който е адвокат работи с ответника 

ЧСИ, съпругът на докладчика и докладчика са съученици със съпругата на 

ответника адвокат, с която поддържат познанство, както и че в исковата 
молба се съдържат квалификации по отношение на докладчика. Към тази 

подгрупа следва да се присъедини и гр. д. № 22/2006 г., по което отвеждането 

от разглеждане е мотивирано с обстоятелството, че В. Н. е съдружник в 

ищцовото дружество; 
- дела, по които съдът се е отвел от разглеждане на делото поради 

това, че в предходно производство с участие на същата страна и изказано от 

нея съмнение в безпристрастността на докладчика, съдът вече се е отвеждал – 
гр. д. № 2669/2015 г. 

3. Ответник по делото е Районен съд – Плевен – гр. д. № 1877/2015 г.; 
4. Страна по делото е лице/организация, посочена в декларацията за 

конфликт на интереси на съдията-докладчик: ч. гр. д. № 2726/2015 г.; ч. гр. д. 

№ 1743/2015 г.; ч. гр. д. № 2732/2015 г. ; ч. гр. д. № 2762/2015 г.; ч. гр. д. № 

4386/2015 г.; ч. гр. д. № 3011/2016 г.; ч. гр. д. № 1322/2016 г.; гр. д. № 

431/2016 г.; гр. д. № 3004/2016 г.; ч. гр. д. № 755/2015 г.; ч. гр. д. № 2999/2015 

г.; ч. гр. д. № 4857/2015 г. По последните пет дела, докладчикът е посочил 

изрично, че макар ползвания кредит от заявителя по делото да е погасен, то 

съдията притежава кредитна карта, издадена от страната. По останалите дела, 

отвеждането е мотивирано с отпуснат на докладчика кредит от страна на 

заявителя; 
5. Други, изложени в единични случаи основания за отвод:  гр. д. № 

1777/2015 г. (свидетел по делото е прокурор в ОП - Плевен, с когото съдията-
докладчик поддържа колегиални и добри лични отношения); гр. д. № 
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3391/2015 г. (съпругът на съдията-докладчик е адвокат и има сключен 

договор за абонаментно правно обслужване с дружество, чийто съдружник и 

управляващ е представляващият ответното дружество по делото; съпругът е 

обслужвал правно ответното дружество; съдията-докладчик познава 

представляващия ответника); гр. д. № 4462/2015 г. (съдията-докладчик е бил 

пациент на ищеца и се познава със същия);  гр. д. № 5510/2015 г. (съдията-
докладчик е в родствени отношения със свидетел по делото, като се познава 

със същия, без да поддържа особено приятелски отношения и е бил пациент 
на съпругата на свидетел по делото); гр. д. № 5475/2014 г. (майката на ищцата 

е била страна по друго дело на доклад на същия съдия, по което исковата 

претенция е била отхвърлена изцяло и това е обосновало подаването на молба 

за отвод от ищцата по настоящото дело, която макар да е преценена за 

неоснователна, докладчикът се е отвел, за да отпаднат съмнения в 

обективността и безпристрастността на съда). 
 

IV-ти граждански състав - съдия Ваня Иванова (до 22.01.2015 г.) и 

съдия Милена Томова – IV (считано от 26.01.2015 г.) 
За проверения период IV-ти граждански състав е имал двама титуляри – 

до 22.01.2015 г. и от 26.01.2015 г. Първият от титулярите се е отвел от 

разглеждането на 5 граждански, а вторият – от разглеждането на 57 

граждански дела. Броят на актовете, обективиращи отводите на втория 

титуляр на състава за 2015 г. е 49, а този за първите четири месеца на 2016 г. 

– 8. По едно от делата при втория титуляр на състава, отводът е направен по 

повод искане в о.с.з. от страна, като е мотивиран с отвеждането на останалите 

съдии от РС – Плевен. 
По отношение на основанията за отвеждане от разглеждане на делата и 

при двамата титуляри на състава, всички са отнесени към хипотезата на чл. 

22, ал. 1, т. 6 ГПК. 
Съобразно посоченото фактическо основание за отвеждане от 

разглеждане на делата, по които като правно основание за отвод е посочен чл. 

22, ал. 1, т. 6 ГПК, могат да се отграничат пет основни групи: 
1. Страна по делото е лице, което осъществява адвокатска 

дейност/дейност като ДСИ, ЧСИ в района на РС – Плевен: гр. д. № 1716/2016 

г.; гр. д. № 1436/2016 г.; гр. д. № 546/2016 г.; гр. д. № 5760/2015 г.; гр. д. № 

1757/2015 г.; гр. д. № 1755/2015 г.; гр. д. № 1878/2015 г.; гр. д. № 1721/2015 г.; 

гр. д. № 1560/2015 г.; гр. д. № 647/2015 г.; гр. д. № 4471/2014 г.; гр. д. № 

3214/2014 г.; гр. д. № 645/2015 г.; гр. д. № 708/2015 г.; ч. гр. д. № 6859/2015 г.; 
гр. д. № 683/2015 г.; гр. д. № 3886/2014 г. По последните две дела 

докладчикът е приел също, че свидетели по делата са лица, упражняващи 

адвокатска професия – по едното дело, а по другото – че синът на ищеца е 

съдия; 
2. Страна по делото е лице, което и по предходни дела е изразявало 

съмнение в безпристрастността на съдиите от РС – Плевен. В тази основна 
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група следва да се откроят две подгрупи, с оглед самоличността на лицата, 

изразили съмнение – Н. Н. и В. Н.: 
- дела, по които страна е Н. Н.: гр. д. № 2579/2015 г.; гр. д. № 138/2014 

г.; гр. д. № 360/2014 г.; гр. д. № 4400/2014 г.; гр. д. № 2223/2014 г. Към тази 

подгрупа следва да се присъединят и делата, по които отвеждането от 

разглеждане на делото е обосновано с оглед участието на лицето като член на 

управителния съвет на кооперацията – ищец: гр. д. № 1836/2016 г.; гр. д. № 

535/2016 г.; гр. д. № 6040/2015 г.; гр. д. № 536/2016 г.; 
-  дела, по които страна е В. Н.: гр. д.  № 5768/2015 г.; гр. д. № 

2676/2015 г.; гр. д. № 2697/2015 г.; гр. д. № 2476/2015 г.; гр. д. № 2325/2015 г.; 
гр. д. № 1390/2015 г.; гр. д. № 1494/2015 г.; гр. д. № 1185/2015 г.; гр. д. 

№1184/2015 г.; гр. д. № 1016/2015 г.; гр. д. № 902/2015 г.; гр. д. № 901/2015 г.; 
гр. д. № 775/2015 г.; гр. д. № 797/2015 г.; гр. д. № 325/2015 г.; гр. д. № 

205/2015 г.; гр. д. № 103/2015 г.; гр. д. № 5/2015 г.; гр. д. № 117/2015 г.; гр. д. 

№ 2/2015 г.; гр. д. № 82/2015 г.; гр. д. № 1/2015 г.; гр. д. № 5/2015 г. Отводите, 

с изключение на тези по последните четири дела, които са постановени от 

титуляря на състава до 22.01.2015 г., са обосновани и с това, че ответник по 

делата е ЧСИ, ДСИ, адвокат, с който докладчикът поддържа 

служебни/колегиални отношения. По четирите последни дела, докладчикът е 

посочил като мотив за отвеждане и твърдения на ищеца за съдиите в РС – 
Плевен, за които е преценено, че граничат с обида. 

3. Ответник по делото е Районен съд – Плевен – гр. д. № 1877/2015 г.; 
4. Страна по делото е лице/организация, посочена в декларацията за 

конфликт на интереси на съдията-докладчик: гр. д. № 5410/2015 г.; ч. гр. д. № 

326/2015 г.; ч. гр. д. № 327/2015 г.; ч. гр. д. № 1484/2016 г.; ч. гр. д. № 

1362/2015 г.; ч. гр. д. № 2210/2015 г.; ч. гр. д. № 3185/2015 г.; ч. гр. д. № 

3442/2015 г.; ч. гр. д. № 5266/2015 г.; ч. гр. д. № 5672/2015 г.; ч. гр. д. № 

1584/2016 г.; ч. гр. д. № 126/2015 г.  По последното дело, само по което 

отводът е постановен от титуляря на състава до 22.01.2015 г. е изрично 

посочено, че докладчикът има отпуснат от заявителя по делото кредит; 
5. Други, изложени в единични случаи основания за отвод – гр. д. № 

3417/2013 г. Отводът е направен по искане в о.с.з. от страна, която сочи 
отвеждането на останалите съдии от РС – Плевен от разглеждането на делото. 

Докладчикът се е мотивирал с това, че страна по делото е лице, с членове на 

чието семейство поддържа служебни и колегиални отношения. 
 

V-ти граждански състав - съдия Биляна Видолова 
За проверявания период от 01.01.2015 г. до 30.04.2016 г. V-ти 

граждански състав се е отвел от разглеждането на 49 граждански дела. Броят 

на актовете, обективиращи отводите на състава за 2015 г. е 43, а този за 

първите четири месеца на 2016 г. – 6.  По две от делата отводът е поискан от 

страна. По първото хронологично следва оставянето на искането за отвод без 

уважение, а по второто – молбата за отвеждане е отправена към всички съдии 

от РС – Плевен. 
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По отношение на основанията за отвеждане от разглеждане на делата, 

всички случаи са отнeсени към хипотезата на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. 
Съобразно посоченото фактическо основание за отвеждане от 

разглеждане на делата, по които като правно основание за отвод е посочен чл. 

22, ал. 1, т. 6 ГПК, могат да се отграничат четири основни групи: 
1. Страна по делото е лице, което осъществява адвокатска 

дейност/дейност като ДСИ, ЧСИ в района на РС – Плевен: гр. д. № 3214/2014 

г.; гр. д. № 683/2015 г.; гр. д. № 647/2015 г.; гр. д. № 3886/2014 г.; гр. д. № 

1879/2015 г.; гр. д. № 645/2015 г.; гр. д. № 3886/2014 г.; гр. д. № 1183/2016 г.; 
гр. д. № 1879/2015 г.; гр. д. № 1756/2015 г.; гр. д. № 1878/2015 г.; гр. д. № 

1755/2015 г.; гр. д. № 1757/2015 г. По част от посочените дела, при 

отвеждането от разглеждането им докладчикът е посочил и наличието на 

колегиални отношения със сина на ищеца, а по последните четири изброени 

дела – съществуващи приятелски отношение със страна; 
2. Страна по делото е лице, което и по предходни дела е изразявало 

съмнение в безпристрастността на съдиите от РС – Плевен. В тази основна 

група, следва да се откроят две подгрупи, с оглед самоличността на лицата, 

изразили съмнение – Н. Н. и В. Н.: 
- дела, по които страна е Н. Н. - гр. д. № 2223/2014 г. и гр. д. № 

2579/2015 г. По последното съдът се е отвел по подадена от Н. молба за 

отвод, чието съдържание не е коментирано в акта за отвеждане. Към тази 

подгрупа следва да се присъединят и делата, по които отвеждането от 

разглеждане на делото е обосновано с оглед участието на лицето като член на 

управителния съвет на кооперацията – ищец: гр. д. № 536/2016 г.; гр. д. № 

535/2016 г.; гр. д. № 6040/2015 г.; гр. д. № 1836/2016 г.; 
- дела, по които страна е В. Н.: гр. д. № 103/2015 г.; гр. д. № 104/2015 

г.; гр. д. № 117/2015 г.; гр. д. № 325/2015 г.; гр. д. № 902/2015 г.; гр. д. № 

775/2015 г.; гр. д. № 4/2015 г.; гр. д. № 1/2015 г.; гр. д. № 2/2015 г.; гр. д. № 

5/2015 г.; гр. д. № 797/2015 г.; гр. д. № 1015/2015 г.; гр. д. № 901/2015 г.; гр. 

№ 1016/2015 г.; гр. д. № 2476/2015 г.; гр. д. № 2676/2015 г; гр. д. № 2697/2015 

г. Част от отводите са обосновани и с това, че ответник по делата е ЧСИ, с 

когото докладчикът поддържа приятелски отношения, а останалата част – 
отводът е предизвикан от множеството обиди от В. Н. срещу докладчика и 

колегите му от РС – Плевен. 
3.  Ответник по делото е Районен съд – Плевен – гр. д. № 1877/2015 г.; 
4. Други, изложени в единични случаи основания за отвод:  гр. д. № 

4960/2014 г. (решението, обявяването на чиято нищожност се иска е 

постановено от колега на докладчика, като последният е и запознат с 

обстоятелствата при постановяването му, които съвпадат с тези, изложени в 

исковата молба); гр. д. № 5964/2014 г. (децата на съдията докладчик са 

ученици на посоченото за привличане трето лице, по който повод съдията е 
лично запознат със спора и с предходните съдебни решения по него, и си е 

съставил предварително мнение); гр. д. № 2494/2015 г. (съпругът на съдията-
докладчик работи при ответника по делото);  гр. д. № 2800/2015 г. (ответници 
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по делото са съдия и прокурор от РС - Кнежа и РП - Кнежа, които са в района 

на ОС - Плевен); гр. д. № 984/2016 г. (докладчикът и ищецът посещават с 

децата си един и същ обучителен и оздравителен курс, поради което 

докладчикът има формирано мнение за родителския капацитет на ищеца, 

който е пряко свързан с определяне на родителската грижа, какъвто е 

предметът на делото); гр. д. № 5665/2013 г. (първоначално искането за отвод 

в о.с.з. е отхвърлено като необосновано, но впоследствие  докладчикът се е 

отвел, тъй се е почувствал лично обиден от поведението на процесуалния 

представител на ответника). 
 

VII-ми граждански състав - съдия Зорница Банкова 
За проверявания период от 01.01.2015 г. до 30.04.2016 г. VII-ми 

граждански състав се е отвел от разглеждането на 67 граждански дела. Броят 

на актовете, обективиращи отводите на състава за 2015 г. е 55, а този за 

първите четири месеца на 2016 г. – 12.  По две от делата отводът е поискан от 

страна, като по първото въпреки че искането е преценено като неоснователно, 

докладчикът се е отвел, за да се гарантира на страните „един спокоен 

процес”, а по второто дело – молбата за отвеждане не е отразена откъм 

заявено основание за отвеждане, като е посочено единствено, че същата 

съдържа обидни квалификации към докладчика. 
По отношение на основанията за отвеждане от разглеждане на делата, 

всички случаи са отнeсени към хипотезата на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. 
Съобразно посоченото фактическо основание за отвеждане от 

разглеждане на делата, по които като правно основание за отвод е посочен чл. 

22, ал. 1, т. 6 ГПК, могат да се отграничат четири основни групи: 
1. Страна по делото е лице, което осъществява адвокатска 

дейност/дейност като ДСИ, ЧСИ в района на РС – Плевен: гр. д. № 3214/2014 

г.; ч. гр. д. № 4471/2014 г.; гр. д. № 647/2015 г.; гр. д. № 686/2015 г.; гр. д. 

№1721/2015 г.; гр. д. № 2430/2016 г.; гр. д. № 1716/2016 г.; гр. д. № 546/2016 

г.; ч. гр. д. № 646/2015 г.; ч. гр. д. № 645/2015 г.; ч. гр. д. № 952/2015 г.; гр. д. 

№ 5760/2015 г.; ч. гр. д. № 3886/2014 г.; гр. д. № 1756/2015 г.; гр. д. № 

1879/2015 г.; гр. д. № 1878/2015 г.; гр. д. № 1757/2015 г.; гр. д. № 4706/2015 г. 

По част от делата, при отвеждането от разглеждането им докладчикът е 

посочил и наличието на колегиални отношения със сина на ищеца, а по 

последните пет изброени дела – съществуващи лични отношение със страна; 
2. Страна по делото е лице, което и по предходни дела е изразявало 

съмнение в безпристрастността на съдиите от РС – Плевен. В тази основна 

група, следва да се откроят две подгрупи, с оглед самоличността на лицата, 

изразили съмнение – Н. Н. и В. Н.: 
- дела, по които страна е Н. Н.: гр. д. № 5807/2015 г.; гр. д. № 2223/2014 

г.; гр. д. № 2579/2015 г.; гр. д. № 791/2016 г. Към тази подгрупа следва да се 

присъединят и делата, по които отвеждането от разглеждане на делото е 

обосновано с оглед участието на лицето като член на управителния съвет на 

кооперацията – ищец: гр. д. № 535/2016 г.; гр. д. № 262/2016 г.; гр. д. № 
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536/2016 г.; гр. д. № 6040/2015 г. Прави впечатление, че по последното дело 

съдът се е отвел формално при наличие на молба за отвод от страната. 
Молбата обаче не е обсъдена, нито става ясно, какво е визираното в нея 

фактическо основание, което да я обоснове; 
- дела, по които страна е В. Н.: гр. д. № 116/2015 г.; ч. гр. д. № 4/2015 г.; 

гр. д. № 3/2015 г.; гр. д. № 116/2015 г.; гр. д. № 103/2015 г.; гр. д. № 2/2015 г.; 

гр. д. № 275/2015 г.; гр. д. № 205/2015 г.; гр. д. № 104/2015 г.; гр. д. № 

202/2015 г.; гр. д. № 325/2015 г.; гр. д. № 775/2015 г.; гр. д. № 797/2015 г.; гр. 

д. № 1015/2015 г.; гр. д. № 901/2015 г.; гр. д. № 1183/2015 г.; гр. д. 

№1014/2015 г.; гр. д. № 1395/2015 г.; гр. д. № 1394/2015 г.; гр. д. № 1184/2015 

г.; гр. д. № 1185/2015 г.; гр. д. № 1495/2015 г.; гр. д. № 2478/2015 г.; гр. д. № 

2477/2015 г.; гр. д. № 2325/2015 г.; гр. д. № 2679/2015 г.; гр. д. № 2476/2015 г.; 

гр. д. № 2676/2015 г.; гр. д. № 2697/2015 г.; гр. д. № 1390/2015 г.; гр. д. № 

3101/2016 г. В болшинството от посочените дела, докладчикът се е отвел от 

разглеждането им и поради добри колегиални/професионални отношения с 

ответника. 
3. Ответник по делото е Районен съд – Плевен/страна по делото е 

съдебен служител от РС – Плевен – гр. д. № 1877/2015 г. и гр. д. 1725/2015 г.; 
4. Други, изложени в единични случаи основания за отвод: гр. д. № 

5112/2014 г. (съпругът на докладчика се е произнесъл по съществото на спора 

за наличието на данни за извършено престъпление от ответника, което е във 

връзка с делото); гр. д. № 579/2015 г. (докладчикът е в приятелски отношения 
със семейството на ответницата); гр. д. № 2483/2015 г. (докладчикът познава 

бащата – страна по делото и неговото семейство, съученици са и живеят в 

един и същ блок); гр. д. № 4649/2010 г. (докладчикът се е отвел, след като е 

констатирал, че ищецът по делото е дъщеря на лице, което е имало пряка или 

косвена връзка с досъдебно производство, образувано и водено срещу бивш 

прокурор в ОП – Плевен, по които дела съдията-докладчик винаги се е 

отвеждал); гр. д. № 2075/2016 г. (докладчикът поддържа приятелски 

отношения със семейството на ответника); гр. д. № 610/2015 г. (процесуален 

представител на ответната страна е сестра на административния ръководител 

на РС – Плевен, а докладчикът е бил заместник-председател на съда). По 

последното посочено дело отводът е поискан в о.с.з., като след 

аргументиране в насока отхвърлянето му като неоснователен, докладчикът се 

е отвел, за да осигури на страните „…един спокоен процес, без всякакви 

съмнения в българското правосъдие”. 
 
VIII-ми граждански състав - съдия Светла Захариева 
За проверявания период от 01.01.2015 г. до 30.04.2016 г. VIII-ми 

граждански състав се е отвел от разглеждането на 45 граждански дела. Броят 

на актовете, обективиращи отводите на състава за 2015 г. е 44, а този за 

първите четири месеца на 2016 г. – 1. По едно от делата отводът е поискан от 

страна, но общо към всички съдии в РС – Плевен. 
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По отношение на основанията за отвеждане от разглеждане на делата, 

всички случаи са отнесени към хипотезата на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. 
Съобразно посоченото фактическо основание за отвеждане от 

разглеждане на делата, по които като правно основание за отвод е посочен чл. 

22, ал. 1, т. 6 ГПК, могат да се отграничат четири основни групи: 
1. Страна по делото е лице, което осъществява адвокатска 

дейност/дейност като ДСИ, ЧСИ в района на РС – Плевен: гр. д. № 3214/2014 

г.; ч. гр. д. № 683/2015 г.; ч. гр. д. № 646/2015 г.; ч. гр. д. № 645/2015 г.; гр. д. 

№ 1754/2015 г.; гр. д. № 1756/2015 г.; гр. д. № 1878/2015 г.; гр. д. № 1757/2015 

г.; гр. д. № 1721/2015 г.; гр. д. № 1755/2015 г.; гр. д. № 5760/2015 г.; ч. гр. д. 

№ 646/2015 г.; ч. гр. д. № 645/2015 г. По почти всички от делата – 11, отводът 

е мотивиран и с наличие на приятелски отношения с ищеца/заявителя или 

неговия син; 
2. Страна по делото е лице, което и по предходни дела е изразявало 

съмнение в безпристрастността на съдиите от РС – Плевен. В тази основна 

група, следва да се откроят две подгрупи, с оглед самоличността на лицата, 

изразили съмнение – Н. Н. и В. Н.: 
- дела, по които страна е Н. Н.: гр. д. № 138/2014 г.; гр. д. № 2223/2014 

г. По последното дело е постъпила молба с искане за отвеждане на съдията-
докладчик, по която няма нарочно произнасяне, тъй като направеният отвод е 
мотивиран с това, че докладчикът се е отвеждал и друг път от разглеждането 

на дела, по които е страна Н., заради съмнения у лицето в безпристрастността 

на съда; 
- дела, по които страна е В. Н.: ч. гр. д. № 2234/2016 г.; гр. д. № 

22/2006г.; гр. д. № 2697/2015 г.; гр. д. № 2676/2015 г.; гр. д. №2325/2015 г.; гр. 

д. № 2476/2015 г.; гр. д. № 2324/2015 г.; гр. д. № 1495/2015 г.; гр. д. № 

1390/2015 г.; гр. д. № 1014/2015 г.; гр. д. № 1394/2015 г.; гр. д. № 1395/2015 г.; 

гр. д. № 1185/2015 г.; гр. д. № 1016/2015 г.; гр. д. № 1015/2015 г.; гр. д. № 

797/2015 г.; гр. д. № 902/2015 г.; гр. д. № 775/2015 г.; гр. д. № 796/2015 г.; гр. 

д. № 325/2015 г.; гр. д. №205/2015 г.; гр. д. № 103/2015 г.; гр. д. № 2/2015 г.; 

гр. д. № 82/2015 г.; гр. д. № 104/2015 г.; гр. д. № 117/2015 г. ; гр. д. № 5/2015 

г.; гр. д. № 1/2015 г.; гр. д. № 3/2015 г. По част от отводите от подгрупата е 
посочено още и наличието на приятелски или служебни отношения с 

ответника. 
3.  Ответник по делото е Районен съд – Плевен – гр. д. № 1877/2015 г.; 
4.  Други, изложени в единични случаи основания за отвод - гр. д. № 

3495/2014 г. (докладчикът се  е отвел по предходно дело между същите 

страни и поради това се е отвел и от разглеждането на настоящото). 
 

IX-ти граждански състав - съдия Вера Найденова 
За проверявания период от 01.01.2015 г. до 30.04.2016 г., за по-голямата 

част от който титулярят е в разрешен продължителен отпуск, IX-ти 
граждански състав се е отвел от разглеждането на 2 граждански дела. 
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По отношение на основанията за отвеждане от разглеждане на делата, 

всички случаи са отнесени към хипотезата на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. 
Съобразно посоченото фактическо основание за отвеждане от 

разглеждане на делата, по които като правно основание за отвод е посочен чл. 

22, ал. 1, т. 6 ГПК, могат да се отграничат две основни групи: 
1.  Страна по делото е лице, което и по предходни дела е изразило 

съмнение в безпристрастността на съдиите от РС – Плевен – гр. д. № 2/2015 г. 

Като следващо основание за отвод, докладчикът е посочил наличието на 

колегиални отношения с ответника по делото ДСИ; 
2.  Ответник по делото е Районен съд – Плевен – гр. д. № 1877/2015 г. 

 
X-ти граждански състав - съдия Марияна Тодорова 
За проверявания период от 01.01.2015 г. до 30.04.2016 г. X-ти 

граждански състав се е отвел от разглеждането на 49 граждански дела. Броят 

на актовете, обективиращи отводите на състава за 2015 г. е 44, а този за 

първите четири месеца на 2016 г. – 5. По девет от делата отводът е поискан от 

страна. По 6 дела с един и същ ищец, отводът е поискан от последния, като 

докладчикът го е обосновал с твърденията на ищеца за влошеното му 

здравословно състояние вследствие на действията на докладчика по делата. 

По две от делата, отводът е обоснован с оглед изложеното от процесуалния 

представител на страната, че ще сезира Инспектората към ВСС да провери 

съдията-докладчик. По последното дело, отводът е поискан с обща молба към 

всички съдии от РС – Плевен, за която не се съдържат данни какво конкретно 

основание за отвод визира. 
По отношение на основанията за отвеждане от разглеждане на делата, 

всички случаи са отнесени към хипотезата на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. 
Съобразно посоченото фактическо основание за отвеждане от 

разглеждане на делата, по които като правно основание за отвод е посочен чл. 

22, ал. 1, т. 6 ГПК, могат да се отграничат четири основни групи: 
1. Страна по делото е лице, което осъществява адвокатска 

дейност/дейност като ДСИ, ЧСИ в района на РС – Плевен: гр. д. № 5548/2014 

г.; гр. д. № 1436/2016 г.; гр. д. № 952/2015 г.; ч. гр. д. № 683/2015 г.; гр. д. № 

3886/2014 г.; гр. д. № 645/2015 г.; гр. д. № 3214/2014 г. По последното дело, 

наред с колегиални/служебни отношения със страна по делото е посочено и, 

че докладчикът е постановил определение за одобряване на споразумение, 

което е определящо за основателността на заявената по делото претенция.  
2. Страна по делото е лице, което и по предходни дела е изразявало 

съмнение в безпристрастността на съдиите от РС – Плевен. В тази основна 

група, следва да се откроят две подгрупи, с оглед самоличността на лицата, 

изразили съмнение – Н. Н. и В. Н.: 
- дела, по които страна е Н. Н.: гр. д. № 3128/2016 г.;  гр. д. № 

4400/2014 г.; гр. д. № 2223/2014 г.; гр. д. № 2579/2015 г. По последното дело е 

отправено общо, неконкретизирано към конкретен съдия искане за отвод на 

съдиите от РС - Плевен. Към тази подгрупа следва да се присъединят и 
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делата, по които отвеждането от разглеждане на делото е обосновано с оглед 

участието на лицето като член на управителния съвет на кооперацията – 
ищец: гр. д. № 1868/2016 г. ; гр. д. № 536/2016 г.; гр. д. № 535/2016 г.; гр. д. № 

360/2014 г. 
- дела, по които страна е В. Н.: гр. д. № 2676/2015 г.; гр. д. № 

2697/2015 г.; гр. д. № 2477/2015 г.; гр. д. № 2476/2015 г.; гр. д. № 2325/2015 г.; 

гр. д. № 1395/2015 г.; гр. д. № 1185/2015 г.; гр. д. № 1184/2015 г.; гр. д. № 

1390/2015 г.; гр. д. № 1359/2015 г.; гр. д. № 1183/2015 г.; гр. д. № 1014/2015 г.; 

гр. д. № 202/2015 г.; гр. д. № 104/2015 г.; гр. д. № 117/2015 г.; гр. д. № 2/2015 

г.; гр. д. № 901/2015 г.;  гр. д. № 775/2015 г.; гр. д. № 902/2015 г.; гр. д. № 

797/2015 г.; гр. д. № 205/2015 г.; гр. д. № 103/2015 г.; гр. д. № 82/2015 г.; гр. д. 

№ 5/2015 г.; гр. д. № 3/2015 г.; гр. д. № 1495/2015 г. По последните три дела е 

посочена като причина за отвеждането и наличието на колегиални отношения 

с ответника/ответниците по делото. 
3.  Ответник по делото е Районен съд – Плевен – гр. д. № 1877/2015 г.; 
4. Други, изложени в единични случаи основания за отвод – гр. д. № 

679/2015 г. и гр. д. № 4799/2014 г. - докладчикът е получавал по предходни 

дела искания от процесуалния представител на ищеца за отвеждане, както и 

процесуалния представител е отправял „настоятелни заплахи”, че ще подаде 

сигнал до ИВСС срещу докладчика; гр. д. № 1878/2015 г., гр. д. № 1757/2015 

г., гр. д. № 1756/2015 г., гр. д. № 1721/2015 г., гр. д. № 1755/2015 г. и гр. д. № 

1879/2015 г. – ищцата адвокат е направила твърдения за влошено 

здравословно състояние от изживян стрес в предходни дела вследствие 

действията на докладчика, който се е отвел, именно поради тази направена от 

ищцата връзка.  
 

XI-ти граждански състав - съдия Ася Ширкова 
За проверявания период от 01.01.2015 г. до 30.04.2016 г. XI-ти 

граждански състав се е отвел от разглеждането на 60 граждански дела. Броят 

на актовете, обективиращи отводите на състава за 2015 г. е 53, а този за 

първите четири месеца на 2016 г. – 7.  По четири от делата е постъпила молба 

за отвод на състава на съда от страна. По едното дело молбата макар да е 

преценена за неоснователна докладчикът се е отвел. По останалите три дела – 
няма данни за конкретното основание за отвод, обективирано в постъпилата 

молба, за която е отразено само, че е отправена към всички съдии от РС – 
Плевен. 

По отношение на основанията за отвеждане от разглеждане на делата, 

всички случаи са отнесени към хипотезата на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. 
Съобразно посоченото фактическо основание за отвеждане от 

разглеждане на делата, по които като правно основание за отвод е посочен чл. 

22, ал. 1, т. 6 ГПК, могат да се отграничават четири основни групи: 
1. Страна по делото е лице, което осъществява адвокатска 

дейност/дейност като ДСИ, ЧСИ в района на РС – Плевен: гр. д. № 1716/2016 

г.; гр. д. № 5334/2015 г.; гр. д. № 1757/2015 г.; гр. д. № 1755/2015 г.; гр. д. № 
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1878/2015 г.; гр. д. № 4471/2014 г.; гр. д. № 1721/2015 г.; гр. д. № 1757/2015 г.; 

гр. д. № 1756/2015 г.; гр. д. №1560/2015 г.; гр. д. № 683/2015 г.; гр. д. № 

3214/2014 г.; ч. гр. д. № 952/2015 г.; ч. гр. д. № 3886/2014 г.; гр. д. № 645/2015 

г.; гр. д. № 1436/2016 г.; гр. д. № 1878/2015 г. По последното дело наред с 

мотивите за наличие на колегиални/служебни отношения със страна по 

делото е посочено и, че са налице отношения между едната страна и 

докладчика по повод отправени нападки за извършено престъпление; 
2. Страна по делото е лице, което и по предходни дела е изразявало 

съмнение в безпристрастността на съдиите от РС – Плевен. В тази основна 

група, следва да се откроят две подгрупи, с оглед самоличността на лицата, 

изразили съмнение – Н. Н. и В. Н.: 
- дела, по които страна е Н. Н.: гр. д. № 6326/2015 г.;  гр. д. № 

4400/2014 г.; гр. д. № 2223/2014 г.; гр. д. № 2579/2015 г. По последното дело 

отводът е направен по постъпила молба, която обаче е насочена към всички 

съдии в РС – Плевен. Към тази подгрупа следва да се присъединят и делата, 

по които отвеждането от разглеждане на делото е обосновано с оглед 

участието на лицето като член на управителния съвет на кооперацията – 
ищец: гр. д. № 1836/2016 г.; гр. д. № 6040/2015 г.; гр. д. № 535/2016 г.; гр. д. 

№ 536/2016 г.; 
- дела, по които е страна В. Н.: гр. д. № 2676/2015 г.; гр. д. № 

2697/2015 г.; гр. д. №2677/2015 г.; гр. д. № 2478/2015 г.; гр. д. № 2477/2015 г.; 
гр. д. № 2325/2015 г.; гр. д. № 2476/2015 г.; гр. д. № 1390/2015 г.; гр. д. № 

1495/2015 г.;  гр. д. № 1395/2015 г.; гр. д. № 1184/2015 г.;  гр. д. № 1392/2015 

г.; гр. д. № 1015/2015 г.;  гр. д. № 797/2015 г.; гр. д. № 1016/2015 г.;  гр. д. № 

902/2015 г.;  гр. д. № 796/2015 г.; гр. д. № 104/2015 г.; гр. д. № 103/2015 г.;  гр. 

д. № 205/2015 г.; гр. д. № 82/2015 г.;  гр. д. № 5/2015 г. ; гр. д. № 3/2015 г.; гр. 

д. № 6/2015 г. ; гр. д. № 2/2015 г.; ч. гр. д. № 4/2015 г.; гр. д. № 23/2006г.; гр. 

д. № 775/2015 г. ; гр. д. № 117/2015 г. По последните две дела отводът е 

направен по постъпила молба от В. Н., която е отправена към всички съдии от 

РС – Плевен. Към тази категория дела следва да се посочат и  гр. д. № 

1014/2015 г., гр. д. № 1185/2015 г. и гр. д. № 901/2015 г., по които макар да е 

страна В. Н., докладчикът се е отвел на друго основание – наличие на добри 

колегиални отношения с ответника. 
3. Ответник по делото е Районен съд – Плевен – гр. д. № 1877/2015 г. 
4. Други, изложени в единични случаи основания за отвод – ч. гр. д. № 

1434/2016 г. (мотивирано е, че по други дела с посочена страна докладчикът 

се е отвел от разглеждането им, което на свой ред е обосновало и 

отвеждането по настоящото дело) и гр. д. № 679/2015 г. (постъпила е молба за 

отвод от процесуалния представител на страна по делото, в която се излагат 

твърдения за близки отношения с процесуалния представител на ответната 

страна. Докладчикът макар да не е приел за основателни посочените в 

молбата обстоятелства, се е отвел от разглеждането на делото). 
 

XII-ти граждански състав - съдия Ралица Маринска 
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За проверявания период от 01.01.2015 г. до 30.04.2016 г. XII-ти 
граждански състав се е отвел от разглеждането на 61 граждански дела. Броят 

на актовете, обективиращи отводите на състава за 2015 г. е 53, а този за 

първите четири месеца на 2016 г. – 8.  По едно дело е постъпила молба за 

отвод на състава от страна по делото, за която е посочено,  че е отправена към 

всички съдии от РС – Плевен. 
По отношение на основанията за отвеждане от разглеждане на делата, 

всички случаи са отнeсени към хипотезата на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. 
Съобразно посоченото фактическо основание за отвеждане от 

разглеждане на делата, по които като правно основание за отвод е посочен чл. 

22, ал. 1, т. 6 ГПК, могат да се отграничават четири основни групи: 
1. Страна по делото е лице, което осъществява адвокатска 

дейност/дейност като ДСИ, ЧСИ в района на РС – Плевен: ч. гр. д. № 

952/2015 г.;  ч. гр. д. № 645/2015 г.; гр. д. № 5760/2015 г.;  ч. гр. д. № 

3886/2014 г.; гр. д. № 647/2015 г.; гр. д. № 1436/2016 г.; гр. д. № 4706/2015 г.; 

гр. д. № 3214/2014 г.; гр. д. № 683/2015 г.; гр. д. № 1721/2015 г.; гр. д. № 

1560/2015 г.; гр. д. № 1721/2015 г.;  гр. д. № 1756/2015 г.; гр. д. № 1878/2015 

г.; гр. д. № 1755/2015 г.; гр. д. № 2340/2016 г. По първите шест дела, 

докладчикът е посочил, че се отвежда и поради наличието на приятелски 

отношения със сина на заявителя/ищец; 
2. Страна по делото е лице, което и по предходни дела е изразявало 

съмнение в безпристрастността на съдиите от РС – Плевен. В тази основна 

група, следва да се откроят две подгрупи, с оглед самоличността на лицата, 

изразили съмнение – Н. Н. и В. Н.: 
- дела, по които страна е Н. Н.: гр. д. № 2223/2014 г.; гр. д. № 360/2014 

г.; гр. д. № 5807/2015 г.; гр. д. № 6326/2015 г.; гр. д. № 2579/2015 г. По 

последното дело, отводът е направен във връзка с постъпила молба от страна, 

която обаче е насочена срещу всички съдии от РС – Плевен. Към тази 

подгрупа следва да се присъединят и делата, по които отвеждането от 

разглеждане на делото е обосновано с оглед участието на лицето като член на 

управителния съвет на кооперацията – ищец: гр. д. № 535/2016 г.; гр. д. № 

536/2016 г.; гр. д. № 1836/2016 г.;  гр. д. № 1868/2016 г. ; 
- дела, по които страна е В. Н.:  гр. д. № 82/2015 г.; гр. д. № 202/2015 г.; 

гр. д. № 325/2015 г.; гр. д. № 795/2015 г.; ч. гр. д. № 797/2015 г.;  гр. д. № 

775/2015 г.; гр. д. № 901/2015 г.; гр. д. № 2324/2015 г.; гр. д. № 3/2015 г.;  гр. 

д. № 1/2015 г.; гр. д. № 2/2015 г.; гр. д. № 104/2015 г.;гр. д. № 1014/2015 г.; гр. 

д. № 1016/2015 г.; гр. д. № 902/2015 г.; гр. д. № 1016/2015 г.; гр. д. № 

2697/2015 г.; гр. д. № 2676/2015 г.;  гр. д. № 2325/2015 г.; гр. д. № 1390/2015 

г.; гр. д. № 1185/2015 г.; гр. д. № 1495/2015 г.; гр. д. № 204/2015 г.; гр. д. № 

1393/2015 г.; гр. д. № 1394/2015 г.; гр. д. № 24277/2015 г.; гр. д. № 2476/2015 

г.; гр. д. № 5343/2015 г.; ч. гр. д. № 2234/2016 г. По първите осем дела като 

основание за отвеждане е посочено и наличието на приятелски отношение с 

ответника, а по следващите 14 – наличие на служебни отношения с 

ответниците.   
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3.  Ответник по делото е Районен съд – Плевен – гр. д. № 1877/2015 г.; 
4.  Други, изложени в единични случаи основания за отвод: гр. д. № 

3495/2014 г. (заявени от страната по делото и оценени от докладчика като 

неверни твърдения по предходни дела, по които докладчикът се е отвел, 
което на свой ред обосновава отвода по настоящото дело); гр. д. № 3286/2015 

г. (съдът е разгледал в предходно дело действителността на анекс като смята, 

че по този начин вече е изразил становище по спора по настоящото дело, 

свързан с договор, по който е сключен отменения анекс); гр. д. №2800/2015 г. 

(ответници по ИМ са съдия и прокурор от РС - Кнежа и РП - Кнежа); гр. д. № 

5851/2014 г. (у докладчика се е създало впечатление за симулиран процес, 

шиканиране и желание за заблуда на съда); гр. д. № 2075/2016 г. (близък 

роднина на ответника е съсед на докладчика); гр. д. № 3132/2016 г. 

(установени между семействата на докладчика и ответника приятелски 

отношения). 
 

От проверката на постановените отводи по граждански дела от 

съдиите от РС – Плевен, могат да се направят следните изводи: 
 За изследвания период общият брой на актовете, обективиращи отводи 

на съставите от ГО на РС – Плевен е 525. От тях, само в три от случаите (0,57 

%) се установява наличието на абсолютно основание за отвод – чл. 22, ал. 1, 

т. 2 ГПК като съдът е спазил стриктно изискването на закона с подробно 

изложени мотиви. 
Поисканите от страни по делата отводи са общо 23 (4,38 % от общия 

брой), като всички са отнесени към разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. В 9 
от случаите молбите за отвод са общо отправени към всички съдии от РС - 
Плевен с твърдения за некомпетентност и пристрастие, в 6 случая искането за 

отвеждане на съда е обосновано с влошено здравословно състояние на 

страна, вследствие на процесуалното поведение на съда, 4 са случаите на 

молби, преценени като неоснователни, но по които съдът се е отвел, за да 

„осигури спокоен процес на страните” или да елиминира всякакви съмнения в 

безпристрастността. По 3 дела съдът се е отвел заради отправени 

„настоятелни заплахи” за подаване на сигнали до Инспектората към ВСС и по 
1 дело – поради това, че процесуалният представител на страната е посочил, 
че всички други съдии от РС – Плевен са се отвели от разглеждането на 

делото. В нито един от актовете, с които съдът се е отвел по молби/искания за 

отвод не е обосновано обстоятелството, което е приел, че съществува от 

естество да породи съмнение в неговото безпристрастие, а още по-малко е 

мотивирана конкретната степен на въздействие на това обстоятелство, т.е. 

дали въобще обстоятелството е от естество да породи не какво да е, а 

основателно съмнение. Особено внимание следва да се обърне на случаите, 
по които направеното искане за отвод е прието за неоснователно, но 

незабавно след това, въз основа на абстрактни съображения – „за осигуряване 

на спокоен процес” или „за елиминиране на каквито и да било съмнения”, без 

конкретно основание по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК съдът се е отвел. Тези съдебни 
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актове съдържащи две срещуположни, т. е. взаимоизключващи се мотиви – 
съдът приема искането за неоснователно, но се отстранява от разглеждане на 

делото „за елиминиране на каквито и да било съмнения”, което е особено 

ярък случай за недоброто прилагане на института на отвода.  
От делата, от чието разглеждане съдът се е отвел по собствена 

инициатива, в настоящите изводи ще се посочат единствено значимите, с 

оглед броя и съотношението им с останалите групи отводи. 
Първа голяма група са отводите, обосновани с наличие на служебни, 

професионални или колегиални отношения със страна по делото. 

Изградените професионални и колегиални отношения със съдии, прокурори и 

следователи от съдебния район, както и колегиалните отношения с 

адвокатите не са достатъчно основание за отвод – колегиалността в този 

случай е дължимото поведение за всеки съдия. При всеки конкретен случай 

трябва да се сочат ясно обстоятелствата – например близки, приятелски 

отношения, от естеството си достатъчни да предизвикат основателно 

съмнение в безпристрастието на съдията по делото. 
Следваща голяма група дела, по които съдът по собствена инициатива 

се е отвел от разглеждането им са тези със страни В. Н. и Н. Н. Не 

съответства на закона основанието за отвод - изразени от страните съмнения 

в безпристрастността на съда или поведение и твърдения, които явно имат 

обиден характер спрямо съдиите от РС – Плевен. В тези случаи и доколкото 

поведението на посочените лица е явно провокативно и в разрез с дължимото 

от всички граждани в по-голяма степен уважение към съдии, прокурори и 

следователи, като представители на съдебната държавна власт, то пред 

съдиите от РС – Плевен стои възможността да дисциплинират посочените 

лица чрез налагането на глоба по чл. 89, т. 3 ГПК. Самият факт, че 

законодателят е въвел посочения механизъм за дисциплиниране на 

неуважително поведение, като същевременно не е отразил нарочно основание 

за отвод при обида на съда сочи, че провокативното и обидно поведение на 

страните не може само по себе си да обоснове приложимостта на чл. 22, ал. 1, 

т. 6 ГПК. 
Особен случай на постановени самоотводи се установиха по частни 

производства, образувани по реда на чл. 417 ГПК със заявител конкретна 

банка. По всички дела с въпросния заявител, три от съставите на РС – Плевен 

(II-IV) сa се отвели от разглеждането им на основание чл. 14, т. 2 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. В мотивите на 

постановените отводи не е посочено дали ползваният кредит е отпуснат от 

банката при преференциални условия. От постановените актове се 

установява, че единият кредит вече е погасен, но е издадена от банката 

кредитна карта, което, само по себе си, не може да бъде достатъчно 
основание за отвод по ГПК във връзка с постъпило заявление за провеждане 

на заповедно производство. Съдиите са се отстранили от разглеждане на 

делата предвид изискването на чл. 19, ал. 1 ЗПУКИ. 
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ІІ. Постановени отводи по граждански дела за периода от 01.01.2015 

г. до 30.04.2016 г. в Районен съд – Левски. 
 

 Според данните от Отчетния доклад за 2015 г. за дейността на РС – 
Левски през сочения период са правораздавали четирима съдии: Палмира 

Атанасова – административен ръководител – председател, Стойка Манолова, 

Маргарита Димитрова и Наташа Панчева. Съдиите Палмира Атанасова и 

Наташа Панчева са разглеждали приоритетно граждански дела.    
 От предоставените от РС – Левски актове се установи, че за 

проверявания период са постановени 115 отвода, като през 2015 г. са 

постановени 92 отвода, а в периода от 01.01.2016 г. до 30.04.2016 г. – 23 
отвода по граждански дела. От началото на 2016 г. в съда се води Регистър на 

отводите като за гражданските и наказателните дела се водят отделни 

регистри. 
 Проверката констатира, че за проверявания период е постановен 1 
отвод на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 – 5 ГПК и 114 отвода са постановени на 

основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, както следва: 
 

1. Постановени отводи на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 – 5 ГПК. 
 
 Проверката на съдебните актове установи, че за посочения период е 

постановен само 1 отвод на основание чл. 22, ал. 1, т. 2 ГПК, а именно: 
- ч. гр. д. № 181/2015 г. на доклад на съдия Маргарита Димитрова. 

Делото е образувано по молба за теглене на сума от детски спестовен влог. 

Съдията- докладчик се е отвел от разглеждане на делото на основание чл. 22, 

ал. 1, т. 2 ГПК, след като е констатирал, че с молителите се намира в близки 

родствени отношения – роднини по съребрена линия от втора степен.  
 
 Проверката на единственото делото установи, че съдът е спазил 

стриктно изискването на закона.  
 

2. Постановени отводи на основание постъпила молба от страна по 

чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК.  
 
 Проверката на съдебните актове установи, че за посочения период само 

по 2 дела са депозирани молби по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК от страна в 

производството: гр. д. № 477/2015 г. и гр. д. 564/2015 г.  
 Всички съдии от съда са се отвели от разглеждане на гр. д. № 477/2015 

г., образувано по искова молба на Н. Н., с оглед изразеното от ищеца 

съмнение в безпристрастността и компетентността на съда и изложените 

обвинения в пристрастие и корупция. От постановените съдебни актове се 

установява, че повече от 10 години в съда се образуват дела със същата 

страна като съдия Наташа Панчева не е разгледала нито едно дело със страна 
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Н. Н. В актовете на съдиите Палмира Атанасова и Стойка Манолова се сочи, 

че още по гр. д. № 442/2007 г. ищецът е направил искане за отвод на съдебния 

състав. Съдия Маргарита Димитрова се е отвела във връзка с решение, 

постановено по друго дело, тъй като Н. Н. е изложил доводи, че „не може да 

очаква справедлив и безпристрастен процес от този състав на РС – Левски, 

тъй като умишлено не е разгледал доказателствата по делото, с цел да ощети 

ищците.”. 
 Гражданско дело № 564/2015 г. е образувано по искова молба с правно 

основание чл. 59, ал. 9 във вр. с чл. 127 СК, на доклад на съдия Наташа 

Панчева. С определение от 13.10.2015 г., постановено в з. з., съдът е оставил 

без уважение искането на ищеца за отвод на съдията-докладчик като са 

изложени подробни мотиви. С постановеното определение от същото з. з. на 

13.10.2015 г., съдия Панчева се е отвела от разглеждане на делото на 

основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК като е приела, че „ …всеки има право на 

спокоен процес. Това е заложено в основните начала, на които почива 

гражданския процес. Макар и съдът да прилага закона еднакво спрямо всички 

и да им осигурява равна възможност да упражняват правата си в процеса, 

правото на чл. 5 ГПК ще бъде нарушено поради неоснователните съмнения 

на страните по делото в обективността и безпристрастността на съдията-
докладчик …”.    
 

3. Постановени отводи от съда на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК.  
 

3.1.  Проверката на съдебните актове с постановени самоотводи 

установи, че по 7 дела със страна Н. Н. или ППТК „И. М” всички съди са се 

отвели от разглеждане на производствата: гр. д. № 532/2015 г., гр. д. № 

548/2015 г., гр. д. № 553/2015 г., гр. д. № 660/2015 г., гр. д. № 124/2016 г., гр. 

д. № 127/2016 г. и гр. д. № 163/2016 г.  
 Всички съдии са се отстранили от разглеждане на изброените дела, по 

които страна е Н. Н. или ППТК „И. М”, в която Н. Н. е член на управителния 

съвет. Съдиите са се отстранили от разглеждане на делата с мотиви, сходни 

на описаните в точка две. По гр. д. № 532/2015 г. съдия Наташа Панчева е 

посочила още, че по всички дела със страна Н. Н. съдията-докладчик се е 

отвеждал, тъй като Н. от дълги години е подавал жалби срещу близки 

роднини от първа степен на родство по права линия и първа степен на 

родство по съребрена линия на съдията-докладчик по делото с клеветническо 

съдържание, отправял е обидни квалификации, касаещи моралните и 

професионални качества на съдия Панчева. Съдия Палмира Атанасова е 

посочила молба за отвод на състава, подадена от Н. Н. по гр. д. № 442/2007 г., 

с която същият е изразил становище, че „не е убеден в безпристрастността” 

на съдия Атанасова. Съдия Маргарита Димитрова е посочила, че Н. е 

обжалвал решение, постановено от докладчика по друго дело, като в жалбата 

е изложил доводи, че „не може да очаква справедлив и безпристрастен процес 

от този състав на РС –Левски, тъй като умишлено не е разгледал 
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доказателствата по делото, с цел да ощети ищците.”. Съдия Стойка Манолова 

е цитирала молба на Н., подадена по гр. д. № 442/2007 г., в която същият е 

заявил, че „по делото са допуснати процедурни нарушения, с цел същият да 

бъде ощетен като страна по делата”. 
 По гр. д. № 548/2015 г. съдия Наташа Панчева се е отвела от 

разглеждане на делото като е посочила, че пълномощник на ищеца по делото 

е адвокат, който в качеството си на пълномощник на страна многократно е 

изразявал недоволството си от работата на съдиите в района на ОС – Плевен 

и е правил искания за отвод по всички дела, по които той е представлявал 

страни. Посочено е още, че той е адвокатът представляващ конкретна страна, 

която е завела иск против роднина на докладчика – съдия в РС – Червен бряг. 

Съдия Палмира Атанасова е постановила, че ищец по делото е кооперация 

„И. М” като съдията-докладчик се е отвеждал и по други дела със същата 

страна. Съдия Маргарита Димитрова е изложила в съдебния си акт, че 

процесуалния представител на ищеца кооперация „И. М” е участвал като 

такъв и на страна, която многократно е депозирала жалби с изразено мнение, 
че не може да очаква справедлив и безпристрастен процес от този състав на 

РС – Левски. Съдия Стойка Манолова е постановила, че пълномощникът на 

ищеца „И. М” е представлявал страна, която е депозирала становище, че 

„съдията-докладчик при разглеждане на дело е допуснал процедурни 

нарушения, с цел същият да бъде ощетен като страна по делата, както и че не 

е убеден в безпристрастността на този съдия.”. 
 С идентични мотиви съдиите от РС – Левски са се отстранили от 

разглеждане и по останалите дела, по които страна в производството е Н. Н. 
или ППТК „И. М”, в която Н. Н. е член на управителния съвет.    
 

3.2.  Постановени самоотводи по дела със страна В. Н. Проверката 

установи, че по 4 дела със страна В. Н. всички съдии са се отвели от 

разглеждане на производствата: гр. д. № 1/2015 г., гр. д. № 15/2015 г., гр. д. № 
110/2015 г. и ч. гр. д. № 13/2015 г.  
 Проверката на съдебните актове установи, че всички съдии от РС – 
Левски са се отстранили от разглеждане на делата като са посочвали, че В. Н., 
като страна и по други дела, нееднократно е излагал доводи за „корупционна 

практика в Плевенската съдебна система”, както и, че съдиите от съдебния 

район са „непрофесионални и непочтени магистрати”. Предвид изложеното 

от В. Н. мнение за съдиите от района на ОС – Плевен, всички съдии от РС – 
Левски са се отстранявали от разглеждане на делата.  

Изключение се установи само в съдебния акт, постановен от съдия 

Наташа Панчева по гр. д. № 110/2015 г., където освен изложеното, че 

докладчикът се е отвел от разглеждането на всички дела със страна В. Н., 
които са завеждани до сега, е посочено още, че „единият ответник е ДСИ, с 

когото съдията-докладчик се намира в служебни и колегиални отношения”. В 

определението, с което съдия Панчева се е отстранила от разглеждане на ч. 

гр. д. № 13/2015 г. е постановено, че В. Н. „нееднократно е отправял хули, 
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обиди и клевети, касаещи професионалните качества на съдиите в съдебния 

район на ОС – Плевен, в това число и на съдията-докладчик.”. 
 От постановените отводи се установява, че съдиите от РС – Левски не 

разглеждат дела, по които страна е В. Н. или търговско дружество, 

представлявано от него. 
 

3.3.  Постановени самоотводи по дела, по които една от страните е 

изразила негативно отношение към съдебния състав: гр. д. № 212/2015 г., гр. 

д. № 450/2015 г., гр. д. № 168/2016 г. и ч. гр. д. № 22/2016 г.  
По гр. д. № 212/2015 г. съдия Наташа Панчева е постановила, че 

представители на ответника са Г. Н. Н. и Т. Л. Н., съдията-докладчик се е 

отвеждал от дела със страни, представлявани от тях, „поради изказвано и 

тиражирано в публичното пространство от последните необосновано 

съмнение в обективността и безпристрастността на съдията-докладчик, както 

и изразени доводи за лоши практики.”.  
 По гр. д. № 450/2015 г. и гр. д. № 168/2016 г. съдия Наташа Панчева се 

е отстранила от разглеждане на делата, след като е установила, че проц. 

представил на една от страните е адв. С. В. Т., който е изказал в публичното 

пространство „категорично съмнение в обективността и безпристрастността 

на съдията-докладчик, както и изразени доводи за лоши практики”.   
  Съдия Панчева се е отвела от разглеждане на ч. гр. д. № 22/2016 г., 

образувано по чл. 417 ГПК, след като е констатирала, че длъжник по 

заявлението е Б. З. П. и по дела, по които страна е посоченото лице, съдията-
докладчик се е отвеждал.  
 
 От проверката на постановените съдебни актове по изследваните по-
горе 4-ри дела се установи, че по три от тях съдия Наташа Панчева се е 

отстранила от разглеждането им, поради изказвано в публичното 

пространство съмнение в обективността и безпристрастността й. По едно 

дело съдия Панчева се е отвела поради факта, че и по други дела, образувани 

със същата страна, съдията се е отстранявал от делата без да са посочени ясни 

мотиви. 
  

3.4.  Самоотводи са постановени по дела, по които едната страна е 

районен съд от района на ОС – Плевен: гр. д. № 18/2015 г., гр. д. № 99/2015 г., 

гр. д. № 404/2015 г. и гр. д. № 542/2015 г.  
По гр. д. № 18/2015 г., образувано по искова молба на РС – Кнежа 

срещу бивш неин служител, съдия Наташа Панчева е постановила, че 

съдията- докладчик следва да се отведе от разглеждането на спора, тъй като 

се е отвел от разглеждането и на предходен спор между същите страни и е 

„съдия в съд от региона на ОС – Плевен и с оглед административната му 

зависимост би довело до съмнения у страните за липса на безпристрастност.”. 
Съдия Палмира Атанасова е посочила, че съдията-докладчик е запознат със 

съществуващите между страните взаимоотношения, което е довело до 
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изграждане на вътрешното му убеждение относно конкретния спор…”. Със 

същите мотиви са се отвели съдиите и от разглеждането на гр. д. № 99/2015 

г., образувано между същите стани – РС – Кнежа и И. В. Л. Гражданско дело 

№ 404/2015 г. е със страна РС – Плевен, а гр. д. № 542/2015 г. е със страна РС 

– Никопол. И по двете дела съдиите от РС – Левски са се отстранили от 

разглеждането им с мотива, че съществуват добри колегиални отношения с 

административния ръководител на съответния съд, както и с всички съдии от 

районните съдилища.  
 

Проверката на постановените самоотводи установи, че основна причина 

да се отстранят от разглеждане на делата са съществуващите колегиални 

отношения между съдиите от съдебния район. С оглед необходимостта да се 

отстранят всякакви съмнения относно обективното и безпристрастно 

разглеждане на делата, както и да се препятства създаването на такива 

съмнения у страните, съдиите от РС – Левски са приели, че са налице 

визираните в чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК основания за отвод. Допълнителна 

причина по две от делата е изграденото вътрешно убеждение у съдиите по 

спора.  
 
3.5.  Отводи на съдии от разглеждане на дела, поради познанството си с 

една от страните: гр. д. № 191/2014 г., гр. д. № 97/2016 г., гр. д. № 783/2015 г., 

гр. д. № 639/2015 г., гр. д. № 98/2015 г., гр. д. № 307/2015 г. и гр. д. № 69/2015 

г. 
 Съдия Наташа Панчева се е отвела от разглеждане на гр. д. № 191/2014 

г. с мотива, че ищецът по делото е близък роднина на съдия Йохан Дженов, с 

когото е изградила близки, колегиални и приятелски отношения. 
 По гр. д. № 97/2016 г. съдия Наташа Панчева се е отвела от разглеждане 

на делото, след като е установила, че ищец по делото е съдебен заседател в 

РС – Червен бряг, с когото в процеса на работа съдия Зоя Панчева – съдия от 

РС – Червен бряг е установила близки отношения. Съдия Наташа Панчева е 

посочила, че съдия Зоя Панчева е споделила с нея проблемите на ищеца, 

което „би могло да се тълкува като предубеденост”.  
 По гр. д. № 783/2015 г. съдия Палмира Атанасова се е отвела от 

разглеждането му, тъй като е установила, че съпругът на ищцата и съпругът 

на съдия Атанасова са колеги и е „налице необходимост от препятстване 

възникването на евентуални съмнения у страните за обективното и 

безпристрастно разглеждане на делото”. 
 Съдия Палмира Атанасова се е отвела от разглеждане на гр. д. № 

639/2015 г. като в мотивите на съдебния акт е посочила, че „страните по 

делото живеят в близост до дома на съдията-докладчик и съдията-докладчик 

е запознат със съществуващите между страните взаимоотношения, което е 

довело до изграждане на вътрешното му убеждение относно конкретния 

спор”.  
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 Всички съдии от РС – Левски са се отвели от разглеждане на гр. д. № 

98/2015 г. като са посочили едни и същи мотиви – „една от ответниците е 

майка на съдията по вписванията А. К. и на съдия Й. К. – бивш адм. 

ръководител на ОС – Плевен. Съдиите са приели, че във връзка със 

съществуващите колегиални отношения е налице необходимост от 

препятстване възникването на евентуални съмнения у която и да е от 

страните за обективното и безпристрастно разглеждане на делото. 
 Всички съдии са се отвели от разглеждане на гр. д. № 307/2015 г. като 

причината за постановените самоотводи е, че ответникът – ЧСИ, който 

работи в района на ОС – Плевен е и съпруг на съдията С. Ю., която работи 

като съдия по вписванията в РС – Левски. Съдия Панчева е посочила, че 

поддържа добри колегиални отношения с ответника, свързани с работата й 

като съдия.  
 Всички съдии от РС – Левски са се отстранили от разглеждане на гр. д. 

№ 69/2015 г. предвид обстоятелството, че ищецът по делото работи като 

адвокат и се явява по дела в РС – Левски, и са установени колегиални 

отношения между съдиите и него. 
    
 Проверката на тази категория самоотводи установи, че основна 

причина за отстраняване на съдиите от разглеждане на делата са изградените 

близки и/или колегиални отношения със страна по делото: роднина на съдия, 

съдебен заседател, с който работят, съпругът на страна по делото и съпругът 

на докладчика са колеги, близки междусъседски отношения със страни  по 

делото и докладчика, съдебен изпълнител, страна е адвокат, който често се 

явява по дела в съда. Съдиите са приели, че са налице основания, които биха 

могли да породят съмнение в безпристрастността на състава, поради което са 

се отстранили от разглеждане на делата, като по три от тях са се отстранили 

всички съдии от РС – Левски.  
 

3.6.  Постановени отводи на съдия Наташа Панчева на основание чл. 14, 

т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

(ЗПУКИ) по дела, образувани по реда на чл. 417 ГПК: ч. гр. д. № 105/2015 г., 

ч. гр. д. № 791/2015 г., ч. гр. д. № 792/2015 г., гр. д. № 794/2015 г., ч. гр. д. № 

199/2015 г., ч. гр. д. № 378/2015 г., ч. гр. д. № 201/2015 г., ч. гр. д. № 381/2015 

г., ч. гр. д. № 380/2015 г., ч. гр. д. № 651/2015 г., ч. гр. д. № 618/2015 г., ч. гр. 

д. № 655/2015 г., ч. гр. д. № 653/2015 г., ч. гр. д. № 45/2015 г., ч. гр. д. № 

43/2015 г., ч. гр. д. № 377/2015 г., ч. гр. д. № 376/2015 г., ч. гр. д. № 375/2015 

г., ч. гр. д. № 208/2015 г., ч. гр. д. № 203/2015 г., ч. гр. д. № 538/2015 г., ч. гр. 

д. № 8/2016 г., ч. гр. д. № 55/2016 г., ч. гр. д. № 148/2016 г., ч. гр. д. № 

156/2016 г., ч. гр. д. № 170/2016 г., ч. гр. д. № 242/2016 г., ч. гр. д. № 255/2016 

г. и ч. гр. д. № 256/2016 г.  
За да се отведе от изброените по-горе 29 дела, образувани по заявление, 

подадено от конкретна банка, съдия Наташа Панчева е постановила, че „са 
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налице обстоятелства, при които е налице конфликт на интереси, с оглед 

разпоредбата на чл. 14, т. 2 от ЗПУКИ.  
 
 От проверката на постановените отводи по граждански дела от 

съдиите от РС – Левски, могат да се направят следните изводи: 
 За изследвания период само по едно дело се установи, че е било налице 

абсолютно основание за отвод – чл. 22, ал. 1, т. 2 ГПК като съдът е спазил 

стриктно изискването на закона с подробно изложени мотиви. 
 Констатирано бе, че само по две дела е постъпило искане за отвод на 

състава на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК като едното дело е със страна Н. 
Н. Прави впечатление, че съдия Наташа Панчева никога не се е произнасяла 
по дела, по които страна е Н. Н., тъй като се е отстранявала от разглеждането 

им. Всички съдии от съда са обосновавали отводите с изразеното от Н. 
недоволство от работата им, „некомпетентност, корупция и пристрастия”. В 

определението за отвод на съдия Палмира Атанасова, както и в 

определението за отвод на съдия Стойка Манолова се сочи дело, образувано 

през 2007 г., по което Н. Н. е депозирал искане за отвод. Съдия Маргарита 

Димитрова се е отвела от делото като е посочила съдебен акт, който Н. е 

обжалвал пред въззивната инстанция и е цитирала негова негативна оценка за 

работата й. Така постановените отводи сочат, че съдиите от РС – Левски не 

искат да разглеждат дела, по които страна е Н. Н., поради изразеното 

негативно отношение към работата на съдиите от района на ОС – Плевен, 

включително и към съдиите от РС – Левски.  
 Проверката установи едно дело, по което съдът е оставил без уважение 

искането за отвод на съдията-докладчик, но се е самоотвел от разглеждането 

му, независимо че е приел, че не са налице основания за това. Когато не 

приеме отвода съдът обявява обстоятелствата (чл. 22, ал. 2, предл. 2 ГПК) 

така, както съдията е постъпил в първата част на акта. Съдебният състав е 

постановил, че макар съдът да прилага закона еднакво спрямо всички правото 

на чл. 5 ГПК ще бъде нарушено, поради неоснователните съмнения на 

страните по делото – две взаимоизключващи се възможности. След като 

съдът е обосновал акта си и е преценил, че не са налице основания да се 

отведе, не може да сочи, че се отвежда поради „неоснователните съмнения на 

страните”, именно което ще доведе до нарушение на чл. 5 ГПК.  
 От предоставените съдебни актове с постановени отводи за период от 1 

година и 4 месеца се установи, че най-много са случаите, в които съдията-
докладчик се е самоотвел. По дела, по които страна е Н. Н. и В. Н. съдиите са 

се отстранявали от разглеждането им с мотиви, че Н. е подавал различни 

молби до Инспектората на МП и ВСС, в които е изразявал недоволството си 

от работата на съдиите, цитирана е молба на Н., депозирана по дело от 2007 г. 

Съдиите от РС – Левски не  разглеждат дела със страни Н. и Н., 
обосновавайки отводите с изразеното отрицателно отношение към работата 

на магистратите. В случаите, в които някоя от страните няма дължимото 

поведение и уважение към съда е основание да се приложи чл. 89 ГПК, а не е 
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основание докладчикът да се отведе от разглеждане на делото. Съдът не може 

и не бива да толерира подобно поведение на страна в процеса. От една 

страна, съдът разполага с дисциплиниращите способи на закона, а от друга – 
съдията трябва да е неподатлив на подобни негативни изказвания на 

страните, да разглежда делата и прилага закона независимо, безпристрастно и 

обективно.  
 Сходни случаи се установиха и по още 4 дела, по които съдът се е 

отстранил от разглеждането им, поради изразената в публичното 

пространство неблагоприятна оценка за работата на съдия. Също така се 

констатира, макар и изолиран случай, дело, по което съдията се е отвел с 

мотива, че не разглежда дела, по които страна е Б. П., без да са посочени 

обстоятелствата, налагащи това.  
 Съдът не следва да се отстранява от разглеждане на дадено дело, само 

защото страната или пълномощникът й е изразил негативна оценка за даден 

съдия или за всички съдии от РС – Левски. В случаите, в които даден адвокат 

има некоректно поведение към магистратите следва да се сезира съответната 

адвокатска колегия, а не съдията да се отстранява от разглеждане на делото.  
 Самоотводи са постановявани и по дела, по които една от страните е 

районен съд от района на ОС – Плевен. Като причина да се отведат от делата 

всички съдии са посочили „колегиалните отношения”, които имат със 

съдиите от районните съдилища, което би могло да породи съмнение у 

страните за липса на „безпристрастност”. Изградените колегиални отношения 

със съдиите от съдебния район, както и колегиалните отношения с адвокатите 

не са достатъчно основание за отвод – колегиалното отношение е дължимото 

поведение за всеки съдия. При всеки конкретен случай трябва да се сочат 

ясно обстоятелствата за отвод – например близки, приятелски отношения.  
 Сходни са и случаите, по които докладчикът се намира в близки 

отношения с едната страна. Установени бяха 7 дела, по които съдията-
докладчик се е отвел от разглеждането им като по 3 от тях са се отвели 

всички съдии от съда. По някои от делата съдиите са посочвали, че са 

запознати със спора и са формирали вътрешно убеждение, което би 

попречило на обективното разглеждане и решаване на делото. От 

изследваните дела би могло да се направи заключение, че съдиите са се 

отстранили от разглеждане на делата, тъй като са били налице обстоятелства, 

които са могли да породят основателни съмнения в тяхната 

безпристрастност.  
 Особен случай на постановени самоотводи се установиха по частни 

производства, образувани по реда на чл. 417 ГПК със заявител конкретна 

банка. По всички дела съдия Наташа Панчева се е отвела от разглеждането 

им на основание чл. 14, т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси. В мотивите на постановените отводи съдия Н. 

Панчева не е посочила дали ползва преференциални условия по договора, с 

който банката й е отпуснала кредит. Съдия Наташа Панчева е преценила, че 

следва да спази стриктно разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от ЗПУКИ.  
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 Проверката на постановените отводи в РС – Левски установи, че за 

период от 1 година и 4 месеца са постановени отводи по 58 дела. 
Констатирано бе, че само по 1 дело е постановен отвод на основание чл. 22, 

ал. 1, т. 2 ГПК, а по 57 дела са постановени отводи на основание чл. 22, ал. 1, 

т. 6 ГПК, което е 98.27 % от всички отводи. 
 
 

ІІ. Постановени отводи по граждански дела за периода от 01.01.2015 

г. до 30.04.2016 г. в РС – Червен бряг. 
 

 Според данните от Отчетния доклад за 2015 г. за дейността на РС – 
Червен бряг през сочения период са правораздавали четирима съдии: Виолета 

Николова – административен ръководител - председател, Христо Първанов, 

Зоя Панчева и Йохан Дженов. До месец октомври 2015 г. съдиите Виолета 

Николова и Йохан Дженов приоритетно са разглеждали граждански дела. 
 От предоставените от РС – Червен бряг актове се установи, че за 

проверявания период са постановени 135 отвода, от които 100 отвода са 

постановени през 2015 г. година и 35 отвода са постановени в периода от 

01.01.2016 г. до 30.04.2016 г. В съда се води Регистър на отводите и 
самоотводите по НПК и ГПК, който от началото на 2016 г. всеки месец се 

публикува на интернет страницата на съда.  
 Проверката констатира, че за проверявания период са постановени 5 
отвода на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 – 5 ГПК, а останалите отводи са на 

основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, както следва: 
 

1. Постановени отводи на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 – 5 ГПК. 
 
 Проверката на съдебните установи, че за посочения период са 

постановени 5 отвода на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 – 5 ГПК, както следва: 
- гр. д. № 193/2016 г., образувано по искова молба на Ц. П. С. – бивш 

служител на РС – Червен бряг, на доклад на съдия Виолета Николова. Съдия 

Николова се е отстранила от разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 1, 

т. 1 ГПК като е посочила, че съдията-докладчик в качеството си на 

ръководител на РС – Червен бряг е наложил дисциплинарното уволнение, 

предмет на обжалване в настоящето производство, и е страна по делото, 

поради което следва да се отведе от разглеждането му; 
- гр. д. № 209/2016 г. на доклад на съдия Йохан Дженов. Съдът се е 

отвел от разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 1, т. 2, предл. 4 ГПК.  
В мотивите на определението съдия Дженов е посочил, че ищецът по делото е 

баща на жената, с която съдията-докладчик живее на семейни начала; 
- гр. д. № 47/2016 г., на доклад на съдия Йохан Дженов. Съдът се е 

отвел от разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 1, т. 2, предл. 4 ГПК.  
В мотивите на определението съдия Дженов е посочил, че ищецът по делото е 

баща на жената, с която съдията-докладчик живее на семейни начала; 
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- ч. гр. д. № 299/2015 г., на доклад на съдия Йохан Дженов, образувано 

по чл. 410 ГПК. Съдът се е отвел от делото на основание чл. 22, ал. 1, т. 2 

ГПК като в мотивите на определението е посочено, че длъжникът по 

заявлението се намира в близки родствени отношения със съдията-докладчик; 
-  гр. д. № 886/2014 г., на доклад на съдия Йохан Дженов. Съгласно 

решението, постановено от въззивната инстанция, делото е изпратено за ново 

разглеждане от друг състав на РС – Червен бряг. Съдия Дженов се е отвел от 

разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК, след като е 

констатирал, че е бил докладчик по първоначално образуваното дело. 
 
 Проверката на постановените съдебни актове установи, че съдиите са 
спазили стриктно разпоредбата на чл. 22, ал. 2, предл. първо от ГПК като са 

се отстранили от разглеждане на делата. Четири от делата са били на доклад 

на съдия Йохан Дженов, който е констатирал, че е налице абсолютно 

основание за отвод и се е отстранил от разглеждането им. Съдия Виолета 

Николова са е отстранила от разглеждане на делото, тъй като същата е 

председател на съда и в това си качество представлява РС – Червен бряг – 
ответник в производството. 
 

2. Постановени отводи на основание постъпила молба от страна по 

чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК.  
 
 Проверката на съдебните актове установи, че за посочения период по 

17 дела са постановени отводи на основание депозирана молба по чл. 22, ал. 

1, т. 6 ГПК от страна в производството, както следва: 
 - гр. д. № 193/2016 г. е образувано по искова молба, подадена от 

бившия административен секретар на съда срещу РС – Червен бряг.  Всички 

съдии са се отвели от разглеждане на делото, тъй като ищецът е депозирал 

изрично искане в този смисъл. Съдия Виолета Николова се е отстранила на 

основание чл. 22, ал. 1, т. 1 ГПК – описано подробно в точка 1;   
 - гр. д. № 655/2015 г. , на доклад на съдия Христо Първанов. Съдия 

Първанов се е отвел от разглеждане на делото като е посочил, че докладчикът 
се намира в приятелски отношения със съпругата на представляващия 

ответника по делото, което обстоятелство би породило съмнение в неговата 

безпристрастност. Делото е разпределено на съдия Зоя Панчева, която е 

прекратила производството, а ОС – Плевен е отменил определението на 

първоинстанционния съд и е върнал същото за продължаване на 

съдопроизводствените действия. Пълномощникът на ищеца е поискал отвод 

на съда, съдът е приел отвода като от мотивите на съдебния акт се 

установява, че съдия Панчева е приела лично отношението на процесуалния 

представител на ищеца и „за избягване на всякакви съмнения относно 

обективното и безпристрастно решаване на възникналия правен спор” е 
преценила, че следва да се отведе;  
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- гр. д. № 741/2015 г. на доклад на съдия Виолета Николова. В искането 

за отвод е изразено съмнение в безпристрастността на съдията, с оглед 

допусната грешка при въвеждането на делото в централизираната система за 

разпределение на делата. Съдия Николова е изложила подробни мотиви като 

е посочила, че се касае за неволна грешка при разпределяне на делата, но 

„предвид изразеното съмнение в обективността и безпристрастността на 

съдията-докладчик по делото” се е отстранила от разглеждането му; 
- гр. д. № 755/2012 г. на доклад на съдия Йохан Дженов. В искането за 

отвод са изложени съмнения в безпристрастността на съда на основание 

факта, че съдията-докладчик е в близки отношения със сина на ответника – 
учили в един и същи ВУЗ, по което време са били приятели. В мотивите на 

съдебния акт е изложено, че становището на ищцата е неоснователно, тъй 

като се касае за обстоятелства с давност повече от 15 години, „които по 

никакъв начин не могат да влияят на преценка му”, но въпреки това се е 

отвел от разглеждане на делото. Съдия Виолета Николова се е отвела след 

депозирана молба от единия съделител, в която е посочено, че „съдията-
докладчик се намира в особени отношения с ответната страна, което 

породило съмнение в безпристрастието ….”. Съдия Николова е посочила, че с 

оглед избягване всяко съмнение у страните относно обективността и 

безпристрастността на съда, докладчикът следва да се отведе. Съдия Зоя 

Панчева се е отвела с мотиви, че отношенията между нея и сина на ответника 

са „недружелюбни”, тъй като докладчикът е отхвърлил като неоснователен и 

недоказан предявен от него иск. Съдия Христо Първанов се е самоотвел от 

разглеждане на делото като е посочил, че се познава със сина на ответника, 

тъй като докладчикът по делото е председател на общинска избирателна 

комисия в Червен бряг, в която зам.-председател е синът на ответника; 
- гр. д. № 4/2015 г. на доклад на съдия Йохан Дженов. Делото е 

образувано по искова молба на председателя на РС – Кнежа срещу И. В. Л. – 
бивш служител на съда. Съдията-докладчик се е отстранил от разглеждане на 

делото на основание депозирана молба от ответницата, с която е поискан 

отвод на всички съдии от района на ОС – Плевен, в частност на РС – Червен 

бряг, с „оглед административната им зависимост”. Съдия Виолета Николова е 

постановила, че „съдията-докладчик е запознат със съществуващите между 

страните по делото влошени взаимоотношения преди датата на завеждане на 

исковото производство, вкл. отделни елементи от правния спор и мотивите за 

завеждане на производството, което е довело до формиране на определено 

убеждение по спора.” Делото е разгледано от съдия Зоя Панчева, която е 

прекратила производството; 
- гр. д. № 154/2015 г. на доклад на съдия Йохан Дженов, делото е със 

същите страни като гр. д. № 4/2015 г. Съдът се е отвел от разглеждане на 

делото на основание депозирана молба от страна – И. В. Л., както и предвид 

факта, че съдията-докладчик е запознат със съществуващите между страните 

по делото влошени взаимоотношения преди датата на завеждане на исковото 

производство по гр. д. № 154/2015 г., което е довело до формиране на 
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определено убеждение по спора. Делото е разпределено на съдия Виолета 

Николова, която е прекратила производството; 
- гр. д. № 845/2014 г. на доклад на съдия Виолета Николова. По делото е 

постъпила молба от ответника с искане на отвод на всички съдии от РС – 
Червен бряг, обоснована с факта, че ищецът е бил два мандата кмет на 

общината и дългогодишен общински съветник. Съдия Виолета Николова се е 

отвела от разглеждане на делото „въпреки липсата на основание за молбата, 

предвид категоричното изразено нежелание на страната производството да 

бъде разгледано от съдии от РС – Червен бряг” и „за да се избегне каквото и 

да е съмнение в безпристрастното решаване на спора”. Съдиите Йохан 

Дженов и Христо Първанов са се отвели с идентични мотиви. Съдия Зоя 

Панчева се е отвела от разглеждане на делото с мотива, че през годините е 

изградила „дружески отношения” с ищеца и неговата съпруга; 
- гр. д. № 121/2016 г., гр. д. № 122/2016 г., гр. д. № 126/2016 г., гр. д. № 

294/2015 г., гр. д. № 490/2015 г., гр. д. № 547/2015 г., гр. д. № 580/2015 г., 

590/2015 г., гр. д. № 747/2015 г. и гр. д. № 758/2015 г., всички със страна Н. Н. 
или ППТК „И. М” – в която Н. Н. е член на управителния съвет, всички съдии 

от съда са се отвели от разглеждане на делата. От постановените определения 

се установява, че по посочените дела е направено искане за отвод на всички 

съдии от РС – Червен бряг, обосновавайки го с „липса на безпристрастност”, 

„липса на професионално отношение” на съдиите към правораздаването, 

изразено в „незачитане на тълкувателната практика на ВКС, нарушаване 

разпоредбите на ГПК, нееднократно изразено недоволство от работата на 

съда, включително от многократното оставяне на производството по исковата 

молба без движение, което „възпрепятствало движението по делата и 

представлявало отказ от правосъдие”. В мотивите на съда се цитират и 

изявления на Н. Н. още от 2012 г., с които е обвинявал съдиите в корупция. В 

съдебния акт, постановен по гр. д. № 758/2015 г., съдия Панчева е посочила 

като допълнително обстоятелство факта, че ответник по делото е община 

Червен бряг, която е собственик на идеални частни от имота, в който се 

помещава съда. 
 

Проверката на съдебните актове установи, че за проверявания период 

от 1 година и 4 месеца са постъпили молби за отвод на съда по 17 дела. 

Анализът на постановените отводи сочи, че по 10 от делата съдът се е отвел 

от разглеждането им, тъй като една от страните е Н. Н. или ППТК „И. М”, 

който лично и чрез процесуалния си представител нееднократно са 

изразявали негативното си отношение към съдиите от района на ОС – Плевен 

и в частност към съдиите от РС – Червен бряг. В молбите са използвани 

изрази като „професионално непригодни”, „непрофесионални и непочтени 

магистрати”, съдиите от РС – Червен бряг са „пристрастни и извършват 

системно процедурни нарушения”. В мотивите си съдиите са посочвали, че с 

оглед изразеното от страната съмнение в обективността и безпристрастието 

на съда, следва да се отведат от разглеждане на делата.  
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Проверката констатира четири съдебни акта, в които съдията-
докладчик сочи, че не са налице изложените в молбата основания за отвод, но 

„с оглед избягване на каквото и да е съмнение в безпристрастното решаване 

на спора” се е отстранил от разглеждане на делото. Постановени са отводи и 

по дела, по които страна е РС – Кнежа като някои от съдиите са посочвали, че 

са запознати със спора преди завеждане на исковото производство, което е 

довело до формиране на определено убеждение. Едно от делата е образувано 

срещу РС – Червен бряг, поради което всички съдии са се отстранили от 

разглеждането му, а председателя на съда си е направил отвод, описан 

подробно. 
 

3. Постановени отводи от съда на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК.  
 

3.1.  Проверката на съдебните актове с постановени самоотводи 

установи, че по гр. д. № 755/2015 г. със страна Н. Н., всички съдии са се 

отвели от разглеждане на делото, обосновавайки се с изразеното от Н. Н. 
недоволство от работата на съдиите от РС – Червен бряг и депозираните 

молби за отвод на всички съдии от съда по други дела, по които той е страна  

(описани в точка две). По всички дела, по които страна е Н. Н. или ППТК „И. 
М”, след отвод на всички съдии, производствата са прекратени и делата са 

изпратени на ОС – Плевен за определяне на друг равен по степен съд.   
3.2.  Постановени отводи по дела, по които страна е В. Н.: гр. д. № 

893/2014 г., гр. д. № 20/2015 г., гр. д. № 36/2015 г. и гр. д № 191/2015 г. За да 

се отведат от разглеждане на делата съдиите са посочили, че още в молба от 

2013 г. В. Н. е изразил отношението си към всички съдии от района на ОС – 
Плевен: „непрофесионални и непочтени магистрати” и е изложил мнение, че 

„съществуват корупционни практики”. Изключение се установи по гр. д. № 

20/2015 г., по което съдиите Йохан Дженов и Христо Първанов са се 

отстранили от разглеждането му, поради установени служебни и колегиални 

отношения с ответника - ЧСИ Ц. Н. Аналогичен е и случаят по гр. д. № 

191/2015 г., по което освен посочените по-горе основания, съдиите Виолета 

Николова и Йохан Дженов са постановили, че в процеса на работа са 

установили служебни и колегиални отношения с единия ответник по делото – 
ДСИ Ц. Д.  
 
 Проверката на постановените самоотводи по дела, по които страна е Н. 
Н. или В. Н. установи, че всички съдии от РС – Червен бряг се отстраняват от 

разглеждането им, обосновано с изразената негативна оценка за работата на 

съдиите от района на ОС – Плевен и в частност на РС – Червен бряг. По две 

от делата, по които страна е В. Н. се констатира, че освен изложените от Н. 
съмнения в безпристрастността и обективността на съда, ответник по делата е 

съдебен изпълнител, с когото са установени служебни, колегиални 

отношения.  
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3.3.  Постановени самоотводи по дела, по които едната страна е районен 

съд от района на ОС – Плевен: гр. д. № 450/2015 г. и гр. д. № 652/2015 г.  
За да се отведат от разглеждане на делата съдиите от РС – Червен бряг 

са постановили, че „предвид съществуващите колегиални отношения между 

всички съдии от районните съдилища, включени в съдебния район на 

Плевенски окръжен съд” са налице основанията, визирани в чл. 22, ал. 1, т. 6 

ГПК. По гр. д. 652/2015 г. съдиите са посочили и обстоятелството, че са 

запознати с отделни елементи от правния спор, което е довело до формиране 

на определено убеждение по спора. 
 
3.4.  Отстраняване на съдии от разглеждане на дела, поради 

познанството си  с една от страните. 
 Всички съдии от съда са се отвели от разглеждане на дела, по които 

ищец е Т. А. Т. – гр. д. № 16/2016 г. и гр. д. № 89/2016 г., обосновавайки 

отводите с факта, че Т. А. Т. е съдебен заседател трети мандат в РС – Червен 

бряг, който факт би могъл да се тълкува, че „докладчикът може да е 

предубеден при решаване на спора”. В мотивите е посочено още, че съдиите 

са изградили близки отношения с ищеца и са запознати с проблемите, 

свързани с работата му.     
 Със сходни аргументи са се отвели съдиите и по гр. д. № 73/2015 г. и гр. 

д. № 74/2015 г., по които едната страна е заемала длъжността „прокурор” от 

РП – Плевен, а понастоящем е адвокат. От мотивите на съдебните актове се 

установява, че всички съдии познават отдавна едната страна и „този факт би 

могъл да се тълкува, че докладчикът е предубеден.”.  
 По гр. д. № 47/2016 г. и гр. д. № 209/2016 г. съдиите са се отстранили от 

разглеждане на делата със сходни мотиви. Ищецът и по двете дела е баща на 

Г. И., с която съдия Дженов живее на семейни начала. Отделно от това се 

сочи, че правният спор е обсъждан, което би породило съмнение в 

обективността и безпристрастността на съда. Съдиите Зоя Панчева и Христо 

Първанов са посочили още, че се познават и с ответника, който факт е 

известен в обществото и би породил съмнение в обективността и 

безпристрастността на съда.  
 Аналогични са и случаите по гр. д. № 406/2015 г., гр. д. № 706/2015 г., 
гр. д. № 192/2015 г. и гр. д. № 645/2015 г., по които всички съдии от РС – 
Червен бряг са се отстранили от разглеждане на делата, поради познанството 

си със едната страна. По гр. д. № 406/2015 г. всички съдии от съда са 

познавали единия от ответниците, тъй като същият е заемал длъжността 

„прокурор” в РП – Плевен и са изградили служебни, колегиални отношения с 

него. По гр. д. № 706/2015 г. съдия Панчева е постановила, че познава и двете 

страни по делото, като с ответниците е изградила дългогодишни дружески 

отношения, а съдия Христо Първанов е посочил, че е запознат с правния 

спор, изградил е свое вътрешно убеждение, което би породило основателно 

съмнение в безпристрастността му. По гр. д. № 192/2015 г. се установи, че 

единият ответник по делото е майка на съдията по вписванията А. К., с която 
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съдите се познават отдавна, още повече, че същата е заемала длъжността 

„прокурор” в РП – Плевен, „което обстоятелство би породило съмнение в 

обективността и безпристрастността на съда.”.  
 По гр. д. № 645/2015 г. са се отвели всички съдии от РС – Червен бряг, 

но с различни мотиви. Съдия Виолета Николова е посочила, че между същите 

страни е било образувано НЧХ дело, по което съдебният състав се е отвел на 

основание чл. 29, ал. 2 НПК. Съдия Николова е постановила, че направения 

отвод по НЧХ дело и обстоятелството, че съдът е приел за разглеждане гр. д. 

№ 645/2015 г. са взаимоизключващи се и могат да породят съмнение в 

безпристрастността на съда. Съдия Йохан Дженов се е отвел от делото с 

мотива, че съпругата на ответника е негова съученичка и са изградили близки 

и приятелски взаимоотношения, а ответникът е служител в РУ на МВР – 
Червен бряг. Съдия Христо Първанов е посочил, че е разгледал делото по 

казуса по УБДХ, запознат е с правния спор, поради което е изградил свое 

вътрешно убеждение, което би породило основателно съмнение в 

безпристрастността му. Съдия Зоя Панчева е посочила, че с ответника по 

делото, който е дългогодишен полицейски служител при РУ на МВР – Червен 

бряг, е изградила и поддържа дългогодишни добри и толерантни 

взаимоотношения, което обстоятелство може да обективира съмнение за 

предубеденост или пристрастие на докладчика при разглеждане на делото.  
 Гражданско дело № 11/2015 г. е образувано по Закона за защита от 

домашното насилие, разпределено на доклад на съдия Йохан Дженов. Съдия 

Дженов се е отстранил от разглеждане на делото с мотива, че както молителя, 

така и ответниците са дългогодишни близки познати на съдията-докладчик, с 

които е в ежедневни близки отношения. 
 

3.5.  Други случаи на постановени самоотводи. 
 

 Изключение от описаните по-горе дела е гр. д. № 886/2014 г. на доклад 

на съдия Виолета Николова. В протокола от проведеното на 17.07.2015 г. 
открито съдебно заседание е отразено, че съдът е направил пет опита да даде 

възможност на ищеца да коригира исковата молба до степен, същата да бъде 

разгледана като редовна и допустима, с което е нарушил диспозитивното 

начало в процеса. Съдия Николова е постановила, че с оглед невъзможността 

между състава на съда и пълномощника на ищцата да се постигне 

разбирателство относно фактите и обстоятелствата, които е необходимо да 

бъдат инкорпорирани в исковата молба, за осигуряване редовността на 

същата, съдът следва да се отведе. След отстраняването на съдия  Николова, 
делото е разпределено на съдия Зоя Панчева, която също се е отвела от 

разглеждането му като е посочила, че е изповядала като нотариус сделките, 

обективирани в нотариалните атове, посочени в исковата молба, отмяната на 

които се иска. Съдия Христо Първанов също се е отвел от разглеждане на 

делото, тъй като е бил служебно запознат с правния спор между страните, 

поради което „може да се счита за предубеден.”.  
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 Две дела, на доклад на съдия Йохан Дженов са с постановен самоотвод, 

както следва: гр. д. 141/2015 г. – съдия Дженов е посочил, че по друго дело, 

водено между същите страни, му е поискан отвод и същият се е отстранил от 
разглеждането му; гр. д. № 837/2014 г. – в мотивите на съдебния акт съдия 

Дженов е посочил, че след случайна среща пред сградата на съда единият от 

ищците е изградил отрицателно становище по действията на съда и е влязъл в 

спор със съдията-докладчик.   
 
 Проверката на съдебните актове, по които съдиите са се отстранили от 

разглеждане на делата, обосновано с изградени близки и/или колегиални 
отношения установи, че са посочвани конкретни факти и обстоятелства - 
страна е съдебен изпълнител, полицай, съдебен заседател, лице, заемало 

дълго време длъжността „прокурор” в РП – Плевен и др. Констатирано бе, че 

по 10 от 11 дела са се отстранили всички съдии от РС – Червен бряг. По едно 

от делата се установи, че причините да се отведат от разглеждането му са 

различни за всеки съдия: постановен отвод по НЧХ дело; приятелски 

отношения със съпругата на ответника; съдия, разгледал казуса по УБДХ; 

една от страните е дългогодишен полицейски служител, с когото съдията е 

изградила и поддържа добри взаимоотношения. По едно дело докладчикът се 

е отстранил от разглеждането му предвид обстоятелството, че по друго дело 

между същите страни му е поискан отвод и съдията се е отвел. 
 Констатира се случай, в който съдията-докладчик се е отвел от 

разглеждане на делото мотивиран с факта, че 5 пъти е давал указания на 

пълномощника на ищеца за отстраняване на нередовности на исковата молба, 

но същите не са били отстранени и съдът е приел, че е нарушил 

диспозитивното начало в процеса. 
  
 От проверката на съдебните актове, постановени от съдиите от РС 

– Червен бряг по гражданските дела, с които са се отстранили от 

разглеждане на делата, могат да се направят следните изводи: 
 При наличие на абсолютни основания за отвод съдебният състав се е 

отстранявал от разглеждане на делото с точни и ясни мотиви. 
 В случаите на подадена молба от страна по делото на основание чл. 22, 

ал. 1, т. 6 ГПК проверката констатира, че повечето от делата са със страна Н. 
Н. или кооперация „И. М”, в която той е член на управителния съвет. 
Анализът на постановените отводи налага извод, че съдиите от РС – Червен 

бряг не разглеждат тези дела. Н. Н. (сам или чрез пълномощника си) е 

депозирал молби за отвод на всички съдии от района на ОС – Плевен, 

включително и на съдиите от РС – Червен бряг, използвайки груби и 

некоректни изрази. Тези молби са необосновани, тъй като страната не е 

изложила съображения и не е посочила конкретни основания, които пораждат 

основателно съмнение в безпристрастието на конкретния съдебен състав. 
Изрази като „професионално непригодни”, „непрофесионални и непочтени 

магистрати” не могат да се приемат като обосновани съображения. 
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Декларираното недоверие към всички съдии от РС – Червен бряг не е 
причина съдията да се отведе. Каквито и да са особеностите на страната 

съдията е длъжен да ги преодолее и да разгледа и реши делото.  
 Сходни са случаите с постановени самоотводи по дела, по които страна 

е В. Н. Подобно на делата, по които страна е Н. Н., съдиите са се 

отстранявали от разглеждане на делото с постановени твърде общи, 

неконкретизирани мотиви като: „с оглед избягване всяко съмнение в 

обективността и безпристрастността на съда”. В. Н. още през 2013 г. е 

изразил негативното си отношение към всички съдии от района на ОС – 
Плевен, в това число и към съдиите от РС – Червен бряг, което е било и 

основанието за постановените самоотводи по делата. Н. Н. и В. Н. са 

депозирали не една молба, в която са използвали обидни изрази към съда, но 

глоба не им е наложена, каквато възможност законът предвижда, а вместо 

това всички съдии са се отстранили от разглеждането им. Това свидетелства 

за нежеланието на съдията да разгледа делото, независимо от причините, и е 

в разрез със задължението, вменено му със закон. Това поведение е 

неправилно и неприемливо, тъй като съдията трябва да може да преценява 

обективно, да е емоционално неподатлив и по-трудно да се поддава на 

влияние. Естеството на работа на съдията налага същият да работи и 

правораздава и в ситуации, в които някоя от страните е по-конфликтна, още 

повече, че правораздаването е разрешаване на спорове. Съдията трябва да е 

по-устойчив и безпристрастно да разглежда и решава тези дела.   
 Съдиите от РС – Червен бряг са се отстранявали от дела, по които 

страна е съд от района на ОС – Плевен, мотивирайки отводите с 

обстоятелството, че са „изградени колегиални отношения” със съдиите от 

съдебния район, както и обстоятелството, по едно дело, че са запознати с 

отделни елементи от правния спор. Добрите взаимоотношения със съдиите от 

съдебния район не са предпоставка за отвод, тъй като това е нормалното 

поведение. Взаимоотношенията между съдиите, независимо от кой съдебен 

район са, са и трябва да бъдат колегиални.   
 Констатирано бе, че по някои от делата съдебният състав приема, че не 

са налице посочените в молбата обстоятелства, но „с оглед избягване на 

каквото и да е съмнение в безпристрастното решаване на спора”, съдията-
докладчик се е отвел от разглеждането им. В тези случаи, когато съдът 

приеме, че не са налице сочените от страната обстоятелства, съдията-
докладчик не следва да приеме отвода като обяви обстоятелствата – чл. 22, 

ал. 2, предл. второ от ГПК.  
 Други причини, довели до отстраняването на съдии от разглеждане на 

делата са: близки отношения със страна по делото; изградено вътрешно 

убеждение по спора, като съдиите са посочвали ясно и изчерпателно 

причините.   
 Когато съществуват обективни факти, независимо дали това влияе или 

не на безпристрастността на съответния съдия, то отводът е винаги възможен 
– в единия случай поради наличието на заинтересованост или пристрастие, в 
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другия – тези факти могат да създадат у страните основателни опасения за 

дължимото непредубедено отношение. Неприемливо е обаче, съдията-
докладчик да се отведе от делото само защото страната не е разбрала в какво 

се състои нередовността на исковата молба и съответното не е изпълнила 

указанията на съда, независимо че 5 пъти са давани такива. В конкретния 

случай съдът е следвало да приложи предвидения процесуален ред – да 

прекрати производството по делото, а не да се отведе. 
 
ІІІ. Постановени отводи по граждански дела за периода от 

01.01.2015 г. до 30.04.2016 г. в Районен съд – Никопол. 
 

Според данните от Отчетния доклад за 2015 г. за дейността на РС – 
Никопол през сочения период са правораздавали трима съдии: Галя Наумова 

– административен ръководител – председател, Тодор Тихолов и Биляна 

Кисева. Граждански дела разглеждат съдиите Галя Наумова и Биляна Кисева  

като със Заповед № 39/27.02.2015 г. на председателя на съда, на съдия Тодор 

Тихолов се разпределят 100 % наказателни дела, на съдия Биляна Кисева – 50 
% граждански дела и 50 % наказателни дела, на съдия Галя Наумова се 

разпределят 100 % граждански дела. 
 От 2015 г. в РС – Никопол е създаден Регистър на отводите, който се 

води за всяка календарна година отделно за гражданските и наказателните 

дела.  През 2015 г. година са постановени 43 отвода, а в периода от 01.01.2016 
г. до 30.04.2016 г. са постановени 10 отвода по граждански дела, или общо за 

проверявания период са постановени 53 отвода. 
 Проверката констатира, че за периода са постановени 2 отвода на 

основание чл. 22, ал. 1, т. 1 – 5 ГПК, а останалите отводи са на основание чл. 

22, ал. 1, т. 6 ГПК, както следва: 
 

1. Постановени отводи на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 – 5 ГПК. 
 

 Проверката установи, че за изследвания период са постановени 2 
отвода на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК, а именно: 

- гр. д. № 500/2014 г., образувано по искова молба от П. П. Д. срещу М. 

И. Т., на доклад на съдия Тодор Тихолов. Съдия Тихолов е приел, че са 

налице предпоставките на чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК, след като е установил, че е 

разгледал НОХД и е одобрил представения проект за споразумение, с което 

М. И. Т. - ответника по гр. д. № 500/2014 г., е бил признат за виновен по 

повдигнатите му обвинения;   
- гр. д. № 339/2015 г., образувано по искова молба на Г. И. Ц. срещу РС 

– Никопол. Съдия Галя Наумова – административен ръководител – 
председател на РС – Никопол се е отстранила от разглеждане на делото на 

основание чл. 22, ал. 1, т. 1 ГПК. 
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 От мотивите на съдебния акт, с който съдия Тодор Тихолов се е 

отстранил от разглеждане на делото се установява, че същият е разгледал 

наказателното производство, по което М. И. Т. е бил признат за виновен и 

който е ответник по гражданското производство. Този факт евентуално би 

могъл да обоснове извод, че съдебният състав е изградил представа за една от 

страните и е предубеден, което е основание за отвод по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК.  
 Съдия Галя Наумова е спазила стриктно закона като се е отстранила от 

разглеждане на делото, тъй като същата е председател на РС – Никопол, 

който е ответник по делото. 
  

2. Постановени отводи на основание постъпила молба от страна по 

чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК.  
 
 Проверката на съдебните актове установи, че за посочения период по 4 

дела са постановени отводи на основание депозирана молба по чл. 22, ал. 1, т. 

6 ГПК от страна в производството, както следва: 
 - гр. д. № 524/2014 г., образувано по искова молба, подадена от И. В. Л. 

срещу РС – Кнежа. Ответникът е поискал отвод на всички съдии от съдебния 

район, поради „колегиалните отношения със същите”, което според ищцата е 

основание да породи съмнение в безпристрастното разглеждане на делото. 

Всички съдии от РС – Никопол са се отстранили от разглеждане на делото; 
- гр. д. № 399/2015 г. и гр. д. № 408/2015 г. са образувани по искова 

молба от кооперация „И. М”, в която Н. Н. е член на управителния съвет, а 

гр. д. № 458/2015 г. е образувано по искова молба на Н. Н. И по трите дела 

съдия Тодор Тихолов е оставил производството по исковата молба без 

движение, но вместо да представи молба с оглед указанията на съда, по 

делата е депозирано заявление с искане за отвод на съдебния състав, който 

го е уважил.  
 
3. Постановени отводи от съда на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК.  

 
3.1.  Проверката на съдебните актове с постановени самоотводи 

установи, че по 5 дела със страна Н. Н. или ППТК „И. М” всички съди са се 

отвели от разглеждане на производствата: гр. д. № 399/2015 г., гр. д. № 

408/2015 г., гр. д. № 458/2015 г., гр. д. № 12/2016 г. и гр. д. № 132/2016 г.  
 Основанията за отвод на съдиите почиват на нееднократно изразеното 

от Н. Н. съмнение в обективността и безпристрастността на съдиите от РС – 
Никопол. По гр. д. № 399/2015 г., гр. д. № 408/2015 г. и гр. д. № 458/2015 г. 

съдия Тодор Тихолов се е отвел след депозирана молба в този смисъл, 
описано по-горе.   

 
3.2.  Постановени самоотводи по дела със страна В. Н. Проверката 

установи, че за проверявания период е образувано само 1 дело като всички 

съди са се отвели от разглеждане на производството – гр. д. № 147/2015 г. 
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Съдия Галя Наумова е постановила, че В. Н. нееднократно е бил страна по 

дела, образувани пред настоящия съд, същият е изразявал съмнения в 

неговата безпристрастност, както и че ответникът ДСИ Ц. Д. е колега на 

съдията-докладчик, с когото поддържа добри колегиални отношения по 

повод на работата си. Съдия Тодор Тихолов е постановил, че „съдията-
докладчик лично е запознат с факта, че ищецът по делото В. Н. многократно е 

изразявал становище относно безпристрастността и непредубедеността на 

съдиите в РС – Никопол.”.  
 

 Проверката на единственото дело, образувано със страна В. Н., 
установи, че причината да се отстранят всички съдии е изразеното от Н. 
съмнение в безпристрастността и непредубедеността на съдиите в РС – 
Никопол. Съдия Наумова е посочила и добрите колегиални отношения с 

ответника по делото – съдебен изпълнител.  
 

3.3.  Самоотводи са постановени по дела, по които едната страна е 

районен съд от района на ОС – Плевен: гр. д. № 31/2015 г., гр. д. № 34/2015 г., 

гр. д. № 301/2015 г. и гр. д. № 339/2015 г.   
 По гр. д. № 31/2015 г. и гр. д. № 34/2015 г. страна в производствата е РС 

– Кнежа. По гр. д. № 301/2015 г. ответник е РС – Плевен, а по гр. д. № 

339/2015 г. ответник е РС – Никопол, по което дело съдя Галя Наумова – 
председател на съда се е отстранила на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 ГПК – 
описано в точка едно. 
 Проверката на постановените отводи установи, че причината съдиите 

от РС – Никопол да се отстранят от разглеждане на тези дела са изградените 

близки колегиални отношения със съдиите от районните съдилища на ОС – 
Плевен. По две от делата съдия Тодор Тихолов е посочил и факта, че е за 

познат със спора между страните. 
 

3.4.  Постановени отводи, поради близки отношения на съдебния състав 

с една от страните. 
По гр. д. № 12/2015 г. всички съдии от РС – Никопол са отстранили от 

разглеждане на делото, след като са установили, че ответник е адвокат Д. И. 

М., упражняващ адвокатска професия в района на ОС – Плевен, когото 

познават. Съдия Тодор Тихолов е посочил още, че между него и сина на 

ответника съществуват приятелски и колегиални отношения. Съдиите са 

постановили, че тези обстоятелствата могат да породят съмнение относно 

безпристрастността и обективността на съда. 
 По гр. д. № 152/2015 г. всички съдии са се отстранили от разглеждане 

на делото, поради факта, че една от ответниците е майка на съдията по 

вписвания А. К. и на съдия Й. К. – бивш административен ръководител на ОС 

– Плевен.  
 По гр. д. № 267/2015 г. всички съдии са се отстранили от разглеждане 

на делото, тъй като ответникът И. К. К. е ЧСИ, който практикува в района на 
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ОС – Плевен, същият е бивш магистрат и е работил в РС – Никопол. Съдия 

Тихолов и съдия Кисева са посочили също, че познават брата на ответника, 

който е адвокат, практикуващ в района на РС – Никопол.  
 По гр. д. № 64/2012 г. съдия Биляна Кисева се е отвела от разглеждане 

на делото с определение, постановено на 27.01.2015 г., като е посочила, че 

познава единия ответник - адвокат Б. К., който се е явявал по много дела, 

образувани в РС – Никопол. Съдия Тодор Тихолов се е отстранил от 

разглеждане на делото с определение от 05.02.2015 г. като е посочил, че е 

запознат в подробности с предмета на делото, познава единия ответник – адв. 

Б. К., практикуващ в района на съда и към настоящия момент е докладчик по 

НОХД, по което граждански ищец е ответникът адв. Б. К. Съдия Тихолов е 

посочил още едно НОХД, образувано по чл. 210, ал. 1, т. 5 НК срещу един и 

същ подсъдим като предмет на деянието, извършено от подсъдимия са 

действия относно земеделски земи, които имат връзка с гр. д. № 64/2012 г. 

Делото е разгледано и решено от съдия Галя Наумова. 
 По гр. д. № 79/2015 г. съдия Галя Наумова и съдия Биляна Кисева са се 

отстранили от разглеждане на делото, след като са установили, че страна по 

делото е адвокат Д. И., практикуващ в района на ОС – Плевен, с когото 

съдиите са в добри колегиални взаимоотношения по повод практиката му 

като адвокат. Делото е разгледано и решено от съдия Тодор Тихолов. 
 Съдия Биляна Кисева се е отстранила от разглеждане на ч. гр. д. № 

319/2015 г., ч. гр. д. № 320/2015 г. и ч. гр. д. № 158/2015 г., всички образувани 

по чл. 410 ГПК със заявител „А.” ЕООД, гр. Кнежа. Като основна причина да 

се отстрани от разглеждане на ч. гр. д. № 319/2015 г. и ч. гр. д. № 320/2015 г. 
съдия Кисева е посочила, че ответникът е роднина на съдия Мая Кончарска - 
съдия в РС – Кнежа, с която са в служебни и колегиални отношения. 
 
 Проверката на съдебните актове установи, че по 8 дела са постановени 

отводи като по 3 от тях всички съдии от РС – Никопол са се отстранили от 

разглеждането им, обосновано с установените близки, колегиални отношения 

със страна по делото. Открояват се 3 дела, образувани по подадено от „А.” 

ЕООД заявление по чл. 410 ГПК, по които съдия Биляна Кисева се е 

отстранила от разглеждането им като е посочила близките, колегиални 

отношения със съдия Мая Кончарска. 
 

3.5.  Постановени отводи от съдия Галя Наумова по дела, образувани 

със страна „Ч.” АД, гр. София: гр. д. № 366/2015 г., ч. гр. д. № 206/2015 г., ч. 
гр. д. № 209 /2015 г., гр. д. № 460/2015 г. и ч. гр. д. № 1/2016 г. За да се 

отстрани от разглеждане на посочените дела съдия Наумова е съобразила, че 

„Ч.” АД е правоприемник чрез отделяне на дейността на „Е.” ЕАД, гр. 

Плевен, на което дружество съдията-докладчик е била юрисконсулт с чиито 

служители продължава да поддържа приятелски отношения, както и че 

понастоящем съпругът на съдия Наумова е служител в „Ч.” ЕАД.  
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 Съдия Тодор Тихолов се е отстранил от разглеждане на гр. д. № 

308/2014 г. като в мотивите на съдебния акт е посочил, че с определение от 

28.04.2015 г. съдията-докладчик е прекратил производството по делото, 

поради недопустимост на жалбата. На основание подадена частна жалба 

срещу прекратителното определение е било образувано дело в 

Административен съд – Плевен, който с определение от 07.07.2015 г. е 

отменил определението на РС – Никопол и е върнал делото за продължаване 

на съдопроизводствените действия. Съдия Тихолов е постановил, че „не 

споделя изложеното в мотивната част на състава на административния съд, 

поради което се налага извода, че са налице предпоставките на чл. 22, ал. 1, т. 

6 ГПК.”.  
 
 От проверката на съдебните актове, с които съдиите от РС – 
Никопол са се отстранили от разглеждане на делата, могат да се 

направят следните изводи: 
 Делата, с постановени отводи, поради наличие на някое от 

задължителните основания, посочени в чл. 22, ал. 1, т. 1 – 5 ГПК са две. По 

гр. д. № 500/2014 г. съдът е посочил неточно основанието, тъй като съдията-
докладчик не е участвал в решаване на делото в друга инстанция, а е 

разгледал наказателното производство и евентуално е изградил представа и 

вътрешно убеждение за подсъдимия, който е ответник по гражданското 

производство. По второто делото съдия Галя Наумова се е отстранила от 

разглеждане на производството, тъй като в качеството си на административен 

ръководител – председател на РС - Никопол същата представлява съда, който 

е ответник по делото.  
 Проверката на постановените отводи на основание депозирана молба от 

страна установи, че не всички съдебни актове са предоставени, тъй като 

същите са написани ръкописно и не са присъединени към електронната 

деловодна система на съда. От представените актове се установи, че по част 

от делата със страна Н. Н. или ППТК „И. М”, в която Н. Н. е член на 

управителния съвет, са депозирани молби за отвод на съдебния състав, а по 

други – не е поискан отвод. Проверката констатира, че по всички дела на Н. 
Н. или ППТК „И. М” и единственото дело със страна В. Н., съдиите от РС – 
Никопол са се отстранили от разглеждането им. Причината за постановените 

отводи е изразеното от Н. и Н. съмнение в безпристрастността и 

обективността на съдиите от РС – Никопол. Само по себе си изказаното 

съмнение в обективността и безпристрастността на съдиите не е основание за 

отвод, тъй като първо – следва да се поиска отвод на конкретния съдия-
докладчик; второ – искането трябва да е обосновано, аргументирано, трябва 

да са посочени обстоятелствата, които са породили съмнение у страната за 

липсата на безпристрастност у съдебния състав. Налага се изводът, че 

съдиите от РС – Никопол не желаят да разглеждат дела с конкретни страни, 

предвид некоректното им поведение и особеностите на характера. 

Декларираното недоверие в съдиите от РС – Никопол не е достатъчно 



 42 

основание за отвод. По делата, по които страна е Н. Н. или ППТК „И. М” се 

установява, че съдия Тодор Тихолов е оставил производствата по исковата 

молба без движение, но страната не е представила поправена искова молба, а 

е депозирала заявление за отвод на съдебния състав и докладчикът се е 

отстранил от разглеждане на делата. От това поведение може да се направи 
извод, че Н. умишлено бави производството по делата и/или не желае те да се 

разглеждат в РС – Никопол, или е направено с друга цел, като от значение е 

фактът, че той – лично или чрез пълномощника си ръководят процеса по 

време и начин, удобен за тях. Това поведение е недопустимо, недопустимо е 

и съдът да не приложи закона така, както би го приложил спрямо друга 

страна в процеса.    
 Установено бе, че по всички дела, по които страна е районен съд от 

района на ОС – Плевен всички съдии от РС – Никопол са се отстранявали от 

разглеждането им, като само по едно дело е направено изрично искане в този 

смисъл. Соченият мотив в съдебните актове е един - изградените близки и 

колегиални отношения със съдиите от районните съдилища, а по две от 

делата съдия Тодор Тихолов е отбелязал още, че е бил запознат с правния 

спор.  
 Проверката констатира 3 дела, по които съдия Биляна Кисева се е 

отстранила от разглеждането им като е посочила близките си и колегиални 

отношения със съдия Мая Кончарска от РС – Кнежа. И трите дела са 

образувани по реда на чл. 410 ГПК със заявител „А.” ЕООД, с представителя 

на което дружество съдия Кончарска е в конфликт, а по две от делата 

длъжник е бил роднина на съдия Кончарска. Отстраняването от тези дела би 

могло да се приеме и като отказ от правосъдие, тъй като съдът разглежда 

заявлението в разпоредително заседание и издава заповед за изпълнение, 

освен когато не отговаря на изискванията посочени в чл. 411, ал. 2 ГПК. 
Съдията-докладчик съобразява дали са налице основания за отвод за всеки 

отделен случай, но дела, образувани по глава тридесет и седма от ГПК, по 

които заявленията се разглеждат в закрито заседание, не се призовават 

страните, няма произнасяне по същество на спора, следва да се преценяват 

по-внимателно.     
 Установено бе, че по 3 дела всички съдии от РС – Никопол са се 

отстранили от разглеждането им, обосновано с близките отношения на съда с 

една от страните: ответник е адвокат, упражняващ адвокатска професия в 

района на ОС – Плевен; съдебен изпълнител с район на действие ОС – 
Плевен и бивш съдия от РС – Никопол и в третия случай – една от 

ответниците е майка на съдия по вписванията и на съдия Й. К. - бивш 

председател на ОС – Плевен. Близостта на съдията-докладчик със страна по 

делото би могла да породи съмнение в непредубедеността на съда, когато са 

установени много близки, приятелски отношения. Фактът, че страна по 

делото е адвокат, упражняващ дейност в района на ОС – Плевен, не е 

достатъчно основание за отвод, освен ако не съществуват по-близки 

отношения между съдията и адвоката. 
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 Съдия Галя Наумова се отстранява от дела, по които страна е „Ч.” АД, 

правоприемник чрез отделяне на дейността на „Е.” ЕАД, в което съдия 

Наумова е била юрисконсулт и в което и понастоящем работи съпругът й. 

Съдия Наумова е посочила ясно и изчерпателно фактите, налагащи 

отстраняването й от тези дела. 
 Установи се едно дело, на доклад на съдия Тодор Тихолов, който се е 

отстранил от разглеждането му, поради факта, че не споделя мотивите на 

въззивната инстанция, с които е отменено прекратителното определение и 

делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. 

Изложеното от съдия Тихолов не е основание за отвод, тъй като съдът не се е 

произнесъл по съществото на спора.   
 За проверявания период от 1 година и 4 месеца са постановени 2 отвода  
на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 – 5 ГПК, като останалите са на основание чл. 

22, ал. 1, т. 6 ГПК.  
 
 

 ІV. Постановени отводи по граждански дела за периода от 

01.01.2015 г. до 30.04.2016 г. в Районен съд – Кнежа. 
 

Според данните от Отчетния доклад за 2015 г. за дейността на РС – 
Кнежа през сочения период са правораздавали трима съдии: Антон Антонов – 
административен ръководител – председател, Пламен Тодоров и Мая 

Кончарска, като всички съдии разглеждат граждански дела с еднаква 

натовареност. 
 От предоставените от РС – Кнежа актове се установи, че през 2015 г. 

година са постановени 92 отвода, а в периода от 01.01.2016 г. до 30.04.2016 г. 

са постановени 31 отвода или общо за проверявания период са постановени 

123 отвода по граждански дела. В РС – Кнежа е създаден Регистър на 

отводите, който се води отделно за гражданските и наказателните дела. 
 Проверката констатира, че за проверявания период са постановени 4 
отвода на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 – 5 ГПК и 119 отвода на основание чл. 

22, ал. 1, т. 6 ГПК, както следва: 
 

1. Постановени отводи на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 – 5 ГПК. 
 
 Проверката на съдебните актове установи, че за периода са постановени 
4 отвода по 3 дела на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 – 5 ГПК, както следва: 

- гр. д. № 582/2014 г. е образувано по искова молба от РС – Кнежа 

против И. В. Л. Съдия Пламен Тодоров се е отвел от разглеждане на делото 

на основание чл. 22, ал. 1, т. 4, предл. 1 ГПК, като е посочил, че считано от 

04.01.2010 г. до 04.01.2015 г., включително е заемал длъжността 

административен ръководител-председател на РС – Кнежа, през което време 

е представлявал съда, включително е завел исковата молба по делото. Делото 

е преразпределено на съдия Мая Кончарска, която се е отвела от 
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разглеждането му на същото основание – считано от 05.01.2015 г. съдия 

Кончарска е определена да изпълнява функциите на адм. ръководител – 
председател на РС – Кнежа; 

- гр. д. № 9/2015 г. е образувано по жалба на Г. Й. Ц. срещу решение 

на ПК – Кнежа. Съдия Кончарска е констатирала, че в състава на поземлената 

комисия, постановила решението, чиято нищожност се иска, е участвал П. М. 

К., с когото съдията-докладчик са роднини от ІV-та степен по съребрена 

линия; 
- гр. д. № 201/2015 г. е образувано по искова молба от „А.” ЕООД 

против трима ответника като единият е Мая Павлова Кончарска. Съдия Мая 

Кончарска се е отвела от разглеждането му на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 

ГПК, тъй като: „считано от 02.04.2012 г. и към настоящия момент ответникът 

Мая Кончарска заема длъжността „съдия” в РС – Кнежа.”. 
 
 Проверката на постановените отводи установи, че съдиите от РС – 
Кнежа са спазвали стриктно изискването на закона като са се отстранили от 

разглеждане на делата с ясни и изчерпателни мотиви. 
 

2. Постановени отводи на основание постъпила молба от страна по 

чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК.  
 
 Проверката на съдебните актове установи, че за периода по 4 дела са 

постановени отводи на основание депозирана молба по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК 

от страна в производството, както следва: 
- гр. д. № 387/2012 г., на доклад на съдия Антон Антонов. В открито 

съдебно заседание, проведено на 21.01.2015 г., процесуалният представител 

на ищеца е поискал отвод на докладчика по делото, като е обосновал 

искането с факта, че по делото е постановено решение и същото е обезсилено 

от въззивната инстанция. Съдия Антонов е постановил, че направеното 

искане е допустимо и основателно и се е отстранил от разглеждане на делото; 
- гр. д. № 33/2015 г., на доклад на съдия Мая Кончарска. В открито 

съдебно заседание, проведено на 18.02.2015 г., проц. представител на 

ответника е направил искане за отвод на докладчика, обосновавайки го с 

факта, че в качеството си на адвокат съдия Кончарска е била проц. 

представител на бившата съпруга на ответника в настоящото производство. 

Съдия Кончарска е постановила, че искането е допустимо и следва да бъде 

уважено като е посочила, че съдия Мая Кончарска е работила като адвокат и 

е била ангажирана от бившата съпруга на ответника, макар и това да е било 

преди повече от 10 години; 
- гр. д. № 136/2015 г. е образувано по искова молба от С. С. и Н. Н. Със 

заявление от Н. Н., получено по факс на 07.04.2015 г., е направено искане за 

отвод на съдиите от РС – Кнежа. Съдия Антон Антонов се е отвел от 

разглеждане на делото като е посочил, че ищците лично или чрез проц. си 

представител – адв. Г. С. са изразявали „безусловни съмнения в 
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обективността и безпристрастността” на докладчика, позовавайки се на това, 

че е „отхвърлял всичките искови претенции по делата им”, които е 

разглеждал. Съдебният акт, постановен от съдия Мая Кончарска за отвод по 

делото е мотивиран, че „в качеството си на бивш прокурор и адм. 

ръководител на РП – Червен бряг (до 02.04.2012 г.) настоящият докладчик 

многократно е бил сезиран от ищците за извършени различни престъпления 

от общ характер във връзка с процесните недвижими имоти.”. Изложено е 

още, че Н. нееднократно е изразявал недоволството си от работата на 

прокурорите от РП – Червен бряг, включително и по отношение на районния 

прокурор – понастоящем съдия в РС – Кнежа. Съдия Пламен Тодоров също 

се е отвел от разглеждането му като е постановил, че „ищците са лица по 

отношение на чиито дела настоящия съдия-докладчик многократно се е 

отвеждал, поради изразени съмнения и подозрения относно неговата 

безпристрастност в качеството му на районен съдия от съдебния район на ОС 

– Плевен”; 
- гр. д. № 220/2015 г., на доклад на съдия Мая Кончарска. Съдия 

Кончарска се е отстранила от разглеждане на делото като е постановила, че 

ищците са изложили доводи за формирани у тях съмнения в обективността и 

безпристрастността на настоящия съдебен състав, както при извършването на 

процесуалните действия по делото, така също и при постановяване на 

правилно решение по делото, с оглед факта, че съдът два пъти е прекратил 

производството по делото и два пъти въззивната инстанция е отменяла 

прекратителното определение и е връщала делото за продължаване на 

съдопроизводствените действия. Съдия Кончарска е постановила, че макар и 

да намира искането за отвод на докладчика за неоснователно счита, че „с цел 

препятстване на всякакви съмнения относно обективното и безпристрастно 

решаване на възникналия гражданско-правен спор, следва да се отстрани от 

разглеждане на делото…”. 
 
 Проверката на делата установи, че в случаите, в които по делото е 

направено искане за отвод на съдията-докладчик, съдиите винаги са се 

отстранявали от разглеждането му. Откроява се делото, по което страна е Н. 
Н. – искането за отвод на всички съдии от РС – Кнежа е обосновано с 

изложени съмнения относно безпристрастността и обосноваността на 

съдиите, и на същото основание всички съдии от съда са се отстранили от 

разглеждането му. Също така прави впечатление, че по гр. д. № 220/2015 г. 

съдия Мая Кончарска е постановила, че искането за отвод на докладчика е 

неоснователно, но въпреки това се е отстранила от разглеждане на делото.   
 

3. Постановени отводи от съда на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК.  
 

3.1. Проверката на съдебните актове с постановени самоотводи 

установи, че по 6 дела със страна Н. Н. или ППТК „И. М” всички съди са се 

отвели от разглеждане на производствата: гр. д. № 424/2015 г., гр. д. № 
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425/2015 г., гр. д. № 576/2015 г., гр. д. № 9/2016 г., гр. д. № 10/2016 г. и гр. д. 

№ 83/2016 г.   
 Всички съдии от РС – Кнежа са се отстранили от разглеждане на 
изброените по-горе дела, като са посочвали идентични мотиви на описаните 

по гр. д. № 136/2015 г. (точка 2). Основанията за отвод на съдиите почиват на 

изразеното от Н. Н. съмнение в обективността и безпристрастността на 

съдиите от РС – Кнежа.  
 

3.2. Постановени самоотводи по дела със страна В. Н. Проверката 

установи, че по 4 дела със страна В. Н. всички съдии са се отвели от 

разглеждането на производствата: гр. д. № 526/2014 г., гр. д. № 529/2014 г., 

гр. д. № 14/2015 г. и гр. д. № 76/2015 г.  
 По гр. д. № 526/2014 г. и гр. д. № 529/2014 г. съдия Антон Антонов е 

посочил, че В. Н., като страна и по други граждански дела, е изразявал 

съмнение в обективността и безпристрастността на съдиите, работещи в 

Плевенския съдебен район. Съдия А. Антонов е постановил, че „предвид 

обстоятелството, че РС – Кнежа е от съдебния район на ОС – Плевен, 

разглеждането на делото от съдия, работещ в РС – Кнежа би породило 

съмнение в ищеца относно безпристрастността му”. Съдиите Мая Кончарска 

и Пламен Тодоров също са се отстранили от разглеждане на гр. д. № 526/2014 

г. и гр. д. № 529/2014 г. с отводи, постановени през 2014 г. 
 По гр. д. № 14/2015 г. съдия Мая Кончарска се е отстранила от 

разглеждане на делото като е посочила, че В. Н. е бил страна по множество 

дела, образувани в РС – Кнежа, по които е изразявал съмнение в 

безпристрастността и обективността на съдиите от същия съд, излагал е и 

доводи за съществуващи корупционни практики в Плевенската съдебна 

система. Съдия Пламен Тодоров също се е отстранил от разглеждане на 
делото със сходни мотиви, а съдия Антон Антонов е постановил мотиви, 

идентични на мотивите, постановени по описаните по-горе дела. Със същите 
мотиви съдиите Мая Кончарска, Пламен Тодоров и Антон Антонов са се 

отстранили от разглеждане и на гр. д. № 76/2015 г.    
 
 Проверката на делата, по които страна е В. Н. или дружество, на което 

той е управител, съдиите от РС – Кнежа са се отстранявали от разглеждането 

им. Причина да постановят самоотводи е изразеното от В. Н. съмнение в 

безпристрастността на съдиите от района на ОС – Плевен, както и 

изложеното от него мнение за „съществуващи корупционни практики” на 

съдиите от района на ОС – Плевен.   
 

3.3.  Постановени самоотводи по дела, по които една от страните е 

изразила негативно отношение към съдебния състав или поради изградена у 

съдебния състав представа по даден казус.  
 По гр. д. № 13/2015 г. съдия Пламен Тодоров се е отвел от разглеждане 

на делото, след като е констатирал, че познава ответника във връзка с НОХД, 
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по което съдия Тодоров е бил разпитван през 2010 г. и 2012 г. в качеството му 

на свидетел. Съдия Тодоров е приел, че са налице други обстоятелства, които 

пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и са във вреда 

на ответника. 
 По гр. д. № 101/2015 г. и гр. д. № 552/2015 г. съдия Антон Антонов се е 

отвел от разглеждане на делата, след като е констатирал, че един от 

ответниците е лице, нанесло обида на съдия Антонов, било е образувано дело 

срещу лицето пред РС – Видин, приключило със споразумение.  
 Съдия Антон Антонов се е отстранил от разглеждането на гр. д. № 

141/2015 г., гр. д. № 255/2015 г. и гр. д. № 384/2015 г., тъй като една от 

страните по делата е представлявана от адв. Ч. Л. В мотивите на съдебния акт 

съдия Антонов подробно е разяснил случай, при който адв. Ч. Л. е имал 

некоректно поведение спрямо съдията – адвокатът е поискал да направи 

поправка в искова молба като е казал на съдебния деловодител, че съдия А. 

Антонов му е разрешил, което обстоятелство не отговаряло на истината. 
Съдия Антонов е постановил, че не се чувства безпристрастен при водене на 

дела, по които адв. Ч. Л. представлява някоя от страните. 
 По гр. д. № 180/2015 г. съдия Пламен Тодоров се е отстранил от 

разглеждане на делото, след като е констатирал, че се познава с ответника и е 

в много добри отношения с него, и в същото време не се намира в добри 

отношения с процесуалния представител на ищцата.  
 По гр. д. № 230/2015 г. всички съдии от РС – Кнежа са се отстранили от 

разглеждане на делото, но с различни мотиви. Съдия Мая Кончарска е 

постановила, че в качеството си на адвокат (до 26.01.2004 г.) многократно е 

била ангажирана от ФЛ и ЮЛ и е участвала в дела, водени от и срещу 

ответника по настоящото дело, в резултат на което помежду им са се 

формирали и към момента съществуват негативни отношения. Съдия Пламен 

Тодоров е постановил, че се познава с управителя на ответното дружество, с 

подробно изложени обстоятелства. Съдия Антон Антонов е постановил, че по 

същия случай е било образувано ЧНД, разпределено на съдия Антонов, който 

се е запознал детайлно с писмените доказателства и е изградил представа по 

казуса.  
 По ч. гр. д. № 24/2015 г. съдия Пламен Тодоров се е отстранил от 

разглеждане на делото, след като е констатирал, че между същите страни по 

повод на същия предмет, но за друг период (стопанската 2012/2013 г.) е издал 

заповед за изпълнение на парично задължение и съдебно решение в полза на 

заявителя против длъжника в настоящото производство. Съдия Тодоров е 

постановил, че има непосредствени наблюдения и впечатления от съдебна 

зала относно отношенията на страните по между им и относно спора им, 

което „неминуемо поражда съмнение” в безпристрастността на докладчика. 
 
 От проверката на постановените отводи се установи, че по всички 

съдебни актове са изложени подробно обстоятелствата за фактите, които биха 

породили съмнение в безпристрастността на съдията. От разгледаните 9 дела 
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само по 1 дело всички съдии от РС – Кнежа са се отстранили от 

разглеждането му, но с различни мотиви.  
 

3.4.  Постановени самоотводи по дела, по които страна е „А.” ЕООД, гр. 

Кнежа – общинско ВиК дружество. 
 Проверката констатира, че по дела, по които страна е дружеството „А.” 

ЕООД всички съдии от РС – Кнежа се отвеждат от делата. Основна причина 

за постановените самоотводи е конфликт, възникнал между съдия Мая 

Кончарска и представителя на дружеството. 
 По частни граждански дела с № № 550, 551, 552, 553, 554, 555, всички 

по описа за 2014 г. на РС – Кнежа, съдия Антон Антонов се е отстранил от 

разглеждане на делата като е посочил, че през месец януари 2013 г. 

служители на „А.” ЕООД са направили опит да прекъснат водоподаването 

към дома на районен съдия Мая Кончарска. Посочено е още, че е 

коментирано случилото се с близките на съдия Кончарска и, че съдия 

Антонов знае за подадения сигнал, по който се извършва проверка. Съдия 

Антонов е постановил, че е в добри колегиални и лични отношения със съдия 

Кончарска, семейството й и родителите й, разглеждал е дела, по които страна 

е било посоченото дружество, но преценявайки горните обстоятелства и с 

оглед отстраняване на каквито и да е било съмнения относно 

безпристрастното и обективно решаване на делата, съдия Антонов се е отвел 

от разглеждането им.   
 По ч. гр. д. № 20/2015 г., ч. гр. д. № 21/2015 г., ч. гр. д. № 22/2015 г., ч. 

гр. д. № 172/2015 г., ч. гр. д. № 277/2015 г., ч. гр. д. № 278/2015 г., ч. гр. д. № 

310 /2015 г., ч. гр. д. № 49/2016 г., ч. гр. д. № 51/2016 г., ч. гр. д. № 105/2016 

г., ч. гр. д. № 106/2016 г. и ч. гр. д. № 130/2016 г., образувани по чл. 410 ГПК, 
както и гр. д. № 148/2015 г., образувано по чл. 45 ЗЗД,  всички съдии от РС – 
Кнежа са се отстранили от разглеждане на делата. Съдия Антон Антонов е 

постановил идентични мотиви като описаните по-горе. Съдия Пламен 

Тодоров е постановил, че в качеството си на адм. ръководител – председател 

на РС – Кнежа за периода от 04.01.2010 г. до 04.01.2015 г. е получил копие от 

подадения от съдия Кончарска сигнал до ОП – Плевен по повод „въздействие 

по отношение на нея от страна на процесуалния представител на заявителя 

адв. Р. Т. да постановява съдебни решения в полза на същото”. Сочи се още, 

че предвид добрите колегиални отношения със съдия Мая Кончарска, 
наличието пред друг съд на гражданско дело между заявителя и семейството 

на съдия Кончарска е необходимо и занапред съдия Тодоров да се отстранява 

от дела с участието на заявителя. В съдебните актове, с които съдия 

Кончарска се е отстранявала от разглеждане на делата е посочено, че по 

повод решение, постановено от съдия Кончарска по гр. д. № 306/2013 г. по 

описа на РС – Кнежа, с ищеца по делото „А.” ЕООД, представлявано от 

управителя В. К., са последвали събития, обуславящи извод за конфликт на 

интереси между представляващия ЮЛ от една страна и съдия Кончарска – от 

друга. Посочено е още, че на 21.01.2013 г., по нареждане на управителя на 
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дружеството, са предприети неправомерни действия за спиране на 

водоподаването към дома на съдия Кончарска, за което е депозиран сигнал в 

ОП – Плевен. Описани са подробно и последващи действия от страна на 

дружеството, както и гражданско дело, образувано по описа на РС – Плевен, 

по искова молба на „А.” ЕООД срещу бащата и дъщерята на съдия 

Кончарска.  
 По гр. д. № 201/2015 г., образувано по предявен иск от „А.” ЕООД 

срещу трима ответници, от които единият е Мая Кончарска, с правно 

основание чл. 79, ал. 1 във вр. с чл. 86, ал. 1 ЗЗД, всички съдии са се 

отстранили от разглеждането му. Съдия Пламен Тодоров е посочил, че 

единият ответник е съдия Мая Кончарска, другият – съпругът й, който е 

прокурор в РП – Кнежа, запознат е лично с конфликта между семейството й и 

дружеството, както и с подадения сигнал до ОП – Плевен от съдия Кончарска 

против представителя на дружеството. Съдия Антон Антонов се е отвел от 

разглеждане на делото с мотиви, идентични на описаните по частните 

производства. Съдия Кончарска се е отстранила от разглеждане на делото на 

основание чл. 22, ал. 1, т. 1 ГПК, подробно описано по-горе.  
 
 Проверката констатира, че по всички дела, по които страна е „А.” 

ЕООД всички съдии от РС – Кнежа се отстраняват от разглеждането им, 

предвид обстоятелството, че между съдия Мая Кончарска и управителя на 

дружеството е възникнал конфликт и е образувано производството срещу 

роднини на съдия Кончарска. С оглед избягване всяко съмнение в 

безпристрастното решаване на делата всички съдии от съда се отстраняват от 

разглеждането им.  
  

3.5.  Постановени самоотводи по дела, по които едната страна е районен 

съд от района на ОС – Плевен.  
С определение от 06.02.2015 г., постановено по гр. д. № 537/2014 г., 

съдия Антон Антонов се е отстранил от разглеждане на делото като е 

посочил, че ответник е РС – Никопол, с който са от един и същ съдебен район 
и установените служебни отношения със съдиите от РС - Никопол „биха 

породили съмнение в безпристрастното водене на процеса и решаване на 

делото”. Съдиите Мая Кончарска и Пламен Тодоров също са се отстранили от 

разглеждане на делото.  
По гр. д. № 582/2014 г. съдия Антон Антонов се е отвел от разглеждане 

на делото, след като е констатирал, че исковата молба е заведена от РС – 
Кнежа против бивш служител на съда. Съдия Мая Кончарска и съдия Пламен 

Тодоров са се отстранили от разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 1, 

т. 1, предл. 1, респективно т. 4 ГПК, описано в точка 1. 
По гр. д. № 387/2015 г. ответник е РС – Плевен, а по гр. д. № 452/2015 г. 

ответник е РС – Никопол. Всички съдии от РС Кнежа са се отвели от 

посочените дела, с оглед „добрите колегиални отношения” със съдиите от 
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районните съдилища, които биха породили съмнение в безпристрастното 

водене на процеса и решаване на делото.   
 
 По дела, по които страна е районен съд от района на ОС – Плевен 

всички съдии от РС – Кнежа са се отстранили от разглеждането им, предвид 

добрите колегиални отношения със съдиите от съдебния район и с цел 

отстраняване на каквито и да е било съмнения относно обективността на съда 

при разглеждане и решаване на делата. 
 

3.6.  Постановени отводи, поради познанството на съдебния състав с 

една от страните. 
 По гр. д. № 100/2015 г. всички съдии от РС – Кнежа са се отстранили от 

разглеждане на делото като са посочили, че ответникът е майка на съдията по 

вписванията А. К. и на Й. К. – бивш адм. ръководител на ОС – Плевен. 

Съдиите са приели, че този факт, както и установените добри колегиални 

отношения несъмнено биха породили съмнение в безпристрастното водене на 

процеса и решаване на делото.  
 По гр. д. № 220/2015 г. съдиите Антон Антонов и Пламен Тодоров са се 

отстранили от разглеждане на делото като са посочили, че един от 

ответниците е съдебен заседател в РС – Кнежа, който е участвал в съдебни 

състави по НОХ дела, което би могло да породи съмнение в 

безпристрастността на съда. Съдия Мая Кончарска се е отстранила от 

разглеждане на делото след депозиране на молба в този смисъл (описано в 

точка 2). 
 По гр. д. № 236/2015 г. всички съдии са се отстранили от разглеждане 

на делото, след като са констатирали, че е образувано срещу ЧСИ И. К. с 

район на действие ОС – Плевен, с който се познават.  
 Съдия Антон Антонов се е отстранил от разглеждане на гр. д. № 

180/2015 г. и гр. д. № 185/2015 г., след като е установил, че делата са 

образувани срещу община Кнежа, представлявана от кмета С. Ш., с когото са 

лични и семейни приятели, който факт е ноторно известен.   
 Съдия Антон Антонов се е отстранил от разглеждане на следните дела: 

гр. д. № 561/2014 г., гр. д. № 13/2015 г., гр. д. № 33/2015 г. и гр. д. № 75/2016 

г. По гр. д. № 561/2014 г. съдия Антонов е постановил, че ответник е адвокат 

Д. М., който се е явявал по дела, разгледани от съдия А. Антонов и към 

настоящия момент има такива, по които той представлява страна. По гр. д. № 

13/2015 г. съдия Антон Антонов е постановил, че познава ответника повече 

от 20 години, живеят в близост, ответникът е работил няколко години като 

охрана в РС – Кнежа и с него и семейството му са в нормални отношения 

като съкварталци. По гр. д. № 33/2015 г. съдия А. Антонов е посочил, че с 

бащата на ответника по делото са приятели от дълги години, а братът на 

ответника е съпруг на И. Д., която е първа братовчедка на съпругата на 

съдията-докладчик. По гр. д. № 75/2016 г. съдя Антонов е посочил, че със 

семейството на молителя са съседи, помагал им е по различни поводи и 
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докладчикът е запознат детайлно с проблемите на семейството при 

отглеждането на детето С. М.  
 Съдия Мая Кончарска се е отстранила от разглеждане на гр. д. № 

30/2015 г., гр. д. № 101/2015 г. и гр. д. № 552/2015 г., по които една от 

страните е С. С. И. Съдия Кончарска е постановила, че бащата на докладчика 

многократно е извършвал строително-ремонтни работи, възлагани му от 

фирмите на С. И. И. като и понастоящем същият поддържа добри, делови 

отношения с последния. 
 Съдия Мая Кончарска се е отстранила от разглеждане на гр. д. № 

350/2015 г. и гр. д. № 46/2016 г. По гр. д. № 350/2015 г. се е отвела, предвид 

факта, че се познава с ответника, с когото са съседи, познават се от години и 

между семействата им са се изградили и съществуват добросъседски и 

приятелски отношения. По гр. д. № 46/2016 г. съдия М. Кончарска е 

констатирала, че исковата молба е подадена чрез адв. Н. Д., който е 

процесуален представител на съдия Кончарска в лично качество по дело, 

образувано по описа на РС – Плевен.  
 Съдия Пламен Тодоров се е отстранил от разглеждане на гр. д. № 

118/2016 г., тъй като ответник по делото е Община Кнежа, представлявана от 

кмета И. Л., с когото се познава от 2001 г. и има изградено положително 

мнение за него и семейството му. Отделно от това е посочено, че съдията-
докладчик познава и ищцата, която е била директор на детска ясла, където 

преди 2 – 3 години е било на обучение по-малкото му дете. Сочи се още, че и 

към настоящия момент съпругата на докладчика и ищцата поддържат добри 

отношения.  
 Проверката на отводите установи, че от постановените 15 отвода само 

по 3 дела всички съдии са се отстранили от разглеждането им. По всички 

дела съдиите са посочвали подробно обстоятелствата, налагащи да се 

отстранят, като най-общо може да се посочи, че близките отношения на 

съдията-докладчик със страна по делото биха могли да породят съмнение в 

обективността и безпристрастността на съда при разглеждане и решаване на 

конкретното производство.  
 
 Извършената проверка на постановените отводи от съдиите от РС –

Кнежа налага следните изводи: 
 За проверявания период са постановени 4 отвода по 3 дела, поради 

наличие на някое от задължителните основания, регламентирани в 

разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 1 – 5 от ГПК. Съдиите ясно и изчерпателно са 

посочвали основанията, налагащи да се отстранят от разглеждане на делото, 
предвид изискванията на закона. 
 Констатирано бе, че по 4 дела са депозирани молби за отвод на 

съдебния състав като всички са уважени. По дело, на доклад на съдия Мая 

Кончарска, докладчикът е приел, че искането е неоснователно, но въпреки 

това се е отстранила от разглеждането му. Когато докладчикът приеме, че 
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искането за отвод е неоснователно, т. е. съдът не приеме отвода следва да 

обяви обстоятелствата за това.  
 Открояват се производствата, по които страна е Н. Н. – независимо 

дали е депозирано искане за отвод на съда или съдебният състав сам се е 

отстранил от разглеждане на делото. За да се отстранят от разглеждане на 

делата съдиите от РС – Кнежа са се позовавали на изразените неведнъж от Н. 
или процесуалния му представител съмнения в обективността и 

безпристрастността на съда, както и недоволството му от прокурорите от РС 

– Червен бряг, където е работила съдия Мая Кончарска. Изложените твърде 

общи, неконкретизирани искания за отвод на всички съдии от РС – Кнежа и 
изложеното отрицателно мнение за работата на съдиите от района на ОС – 
Плевен не е основание за отвод и не покрива изискванията на разпоредбата 

на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. Всяка страна по дадено дело може да изкаже 

съмнения в обективността и безпристрастността на съдебния състав, но това 

не означава, че съдът е длъжен, само на така изложеното съмнение, да се 

отстрани от разглеждане на делото. Молбата на страната, с която се иска 

отвод на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, трябва да бъде обоснована и да 

посочва обстоятелствата, които са породили съмнение в безпристрастието  на 

съдебния състав. Проверката на съдебните актове установи, че по дела, по 

които страна е В. Н., Н. Н. (или ППТК „И. М”) всички съдии от РС – Кнежа 

са се отстранили от разглеждането им. Известно е, че посочените лица се 

държат неуважително към съда и използват всякакви прийоми за да не се 

гледат делата им там, където те не желаят. Недопустимо е, както страната да 

си избира съда, който да разгледа и реши дадено дело, така съдът да позволи 

на страна в процеса да го ръководи, каквото неминуемо е усещането по дела с 

посочените страни.  
 По делата, по които страна е „А.” ЕООД, всички съдии от съда се 

отстраняват от разглеждането им, тъй като между дружеството и съдия Мая 

Кончарска е възникнал спор, стигнал до съда. В конкретния случай съдиите 

Антон Антонов и Пламен Тодоров са се отстранили от делата, тъй като 

същите са запознати с конфликта между съдия Кончарска и дружеството и 

това би породило основателно съмнение в обективността и 

безпристрастността на съда при разглеждането и решаването на делата. 
 Проверката на постановените отводи по дела, по които едната страна е 

изразила негативно отношение към съдебния състав или поради изградена у 

съда представа по спора установи, че съдиите са посочвали подробно 

обстоятелства, които биха породили основателни съмнения в 

безпристрастността и обективността на съда. 
 По всички дела, по които една от страните е районен съд от района на 

ОС – Плевен всички съдии от РС – Кнежа са се отстранили от разглеждане на 

делата, предвид „добрите колегиални отношения” със съдиите от районните 

съдилища. Посоченото основание не е достатъчно за отвод на съда, тъй като 

това е изискуемото поведение за всеки съдия.  
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 Проверката констатира 15 дела, по които съдиите са се отстранили от 

разглеждането им с мотива, че са в близки отношения с една от страните. От 

всички 15 дела само по 3 дела всички съдии са отстранили от разглеждането 

им. По всички дела съдиите са посочвали изчерпателно причините, налагащи 

отстраняването им от делото. 
 От проверката на постановените отводи се налага изводът, че съдиите 

от РС – Кнежа са посочвали изчерпателно причините, налагащи 

отстраняването им, с малки изключения. Открояват се делата със страна 

районен съд от района на ОС – Плевен, както и дела, със страна Н. Н. или В. 
Н., които производства не се разглеждат от съда. 
 Проверката констатира, че 4 отвода са постановени на основание чл. 22, 

ал. 1, т. 1 – 5 ГПК, а останалите са на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК. 
 
 
 

ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА СЕ НАЛАГАТ 

СЛЕДНИТЕ ОБОЩЕНИ ИЗВОДИ:  
 
Проверката на районните съдилища от района на ОС - Плевен установи, 

че съдиите са се отстранявали от разглеждане на делата на основание чл. 22, 

ал. 1, т. 6 ГПК в 98.42% от случаите. 
Предмет на настоящата тематична проверка е спазването на реда и 

условията за отвеждане на съдиите по граждански дела в районните 

съдилища в района на Окръжен съд – Плевен. 
Установено бе, че за проверявания период от 01.01.2015 г. до 30.04.2016 

г. постановените отводи по гражданските дела за всичките пет районни 

съдилища са 951, от които 525 са постановени от РС – Плевен, а останалите 

426 отвода са постановени от РС – Левски, РС – Червен бряг, РС – Никопол и 

РС – Кнежа. 
Във всички съдилища от съдебния район е въведен Регистър на 

отводите като в някои от съдилищата се водят отделни регистри за 

гражданските и наказателните дела, а в други регистърът е общ. Констатира 

се, че не всички съдебни актове, постановени от РС – Никопол, бяха 

предоставени за нуждите на проверката, тъй като са изписани ръкописно, 

което е възпрепятствало възможността да бъдат присъединени към 

електронната деловодна система на съда.  
Отводите, постановени на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 – 5 ГПК за 

проверявания период от 1 година и 4 месеца за всички районни съдилища от 

района на ОС – Плевен са 15. Посочените от законодателя задължителни 

основания за отвод са спазвани, съдиите винаги са посочвали ясно и 

изчерпателно основанието за отвод, като само по едно дело се установи 
отклонение, описано в констативната част на акта. 

Най-честата причина за отстраняване на съдебния състав от 

разглеждане на делото е визираното в чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК основание. 
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Констатирано бе, че независимо дали е подадена молба от страна на това 

основание или съдът е приел, че са налице обстоятелства, които биха 

породили основателно съмнение в неговото безпристрастие, съдиите винаги 

са се отстранявали от разглеждане на делата. В посочената хипотеза за отвод 

на съда се констатират някои особености, характерни за всички съдилища от 

съдебния район. Прави впечатление, че по дела, образувани с конкретни 

страни (Н. Н., ППТК „И. М”, в която Н. е член на управителния съвет, В. Н. и 

представляваното от него дружество), съдиите се отстраняват от 

разглеждането им, независимо дали е депозирана молба в този смисъл или 

съдът се е самоотвел. Анализът на постановените отводи по тези дела сочи, 

че повече от 10 години се образуват дела с визираните страни като има съдии, 
които никога не са разглеждали техни дела. Отделно от това се установи, че 

искането за отвод, подадено от някоя от тези страни е общо, много често с 

една молба се иска отвод на всички съдии от даден съд, обосновано с липса 

на безпристрастност и обективност на съда. Много често са използвани 

некоректни изрази като: „непрофесионални и непочтени магистрати”, а по 

някои от делата се сочи, че съответния докладчик не е безпристрастен. Така 

депозираните молби за отвод са необосновани, тъй като страната не е изложа 
съображения и не е посочила основанията, които са породили съмнение в 
безпристрастието на съдебния състав, поради което същите не следва да се 

уважават. Изразеното съмнение в безпристрастността на съдията като 

основание за отвод е условно по своя характер, то подлежи на преценка във 

всеки конкретен случай. Фактът, че даден съдия е разгледал и решил друго 

дело, от което страната не е доволна, не е основание да се иска отвод на 

състава, не е основание и докладчикът да се отстрани. По посочените в 

молбата обстоятелства съдът ще се произнесе като обоснове и мотивира акта 

си досежно искането на страната за отвод на съдебния състав.  
Проверката на съдебните актове, с които докладчикът се е отстранил от 

разглеждане на дела с посочените по-горе страни (Н. Н., ППТК „И. М”, В. Н.) 
установи, че в искането за отвод много често са използвани груби изрази, 

дори обиди към съда, но нито веднъж на страната не е наложена глоба, 

каквато възможност е предвидена в нормата на чл. 89, т. 3, предл. първо ГПК. 

Тази констатация навежда на мисълта, че съответният съдия-докладчик е 

предпочел да се отстрани от разглеждане на делото, вместо да приложи 

закона. Обяснимо е, че дела, по които някоя от страните има некоректно 

поведение, държи се скандално и грубо, съдиите да не желаят да ги 

разглеждат, но естеството на съдийската професия е правораздаването,  
решаването на спорове. Съдът не може да си избира дела, не може да не 

разглежда дела, заради това, че не харесва някоя от страните и/или че се 

чувства обиден от изразеното от нея негативно мнение. Отстраняването на 

съдебния състав от разглеждане на делото, аргументирано с декларираното 

недоверие в състава на съда би могло да се приеме като отказ от 

правораздаване. Излагането на формални мотиви или постановените твърде 

общи, неконкретизирани мотиви за отвод свидетелстват за нежеланието на 
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съдията да разгледа дадено дело, независимо от причините, и е в разрез със 

задължението му вменено със закон да разгледа и реши разпределените му 

дела. Актовете на съда (решения и определения) се мотивират, каквото е 
изискването на ГПК и определението, с което съдът се отстранява от 

разглеждане на делото не прави изключение. Съдията е длъжен да 

пренебрегне особеностите на страната и да осигури върховенството на 

закона, а тя е длъжна да се съобрази със случайно избрания съдия-докладчик. 

Подадените многобройни молби за отвод на съда навеждат и на мисълта, че 

целта на страната е да си избере съда, който да разгледа и реши делото, което 

е недопустимо.  
Аналогични са и случаите, в които някоя от страните е изразила 

негативна оценка за работата на съдебния състав. Съдът е мотивирал 

отстраняването си от разглеждане на делото с изразеното от страната 

съмнение в безпристрастността на съда и/или с изразената в публичното 

пространство неблагоприятна оценка за работата на съдията.  
Анализът на постановените отводи констатира и не малко случаи, в 

които всички съдии от даден съд са се отстранили от разглеждане на делото с 

оглед факта, че страна е районен съд от района на ОС – Плевен. Като основна 

причина за постановените отводи съдиите са посочвали „колегиалните 

отношения”, които имат със съдиите от съдебния район. Колегиалните 

отношения между съдиите, както и колегиалните отношения с адвокати, 

съдебни изпълнители, съдии по вписванията не са достатъчно основание за 

отвод, тъй като това е дължимото поведение. Неминуемо се поставя 

въпросът: в случай, че някой съдия не се намира в добри отношения със свой 

колега, това означава ли, че ще разгледа и реши делото… По-скоро 

съществуващите недобри отношения, независимо от причината, биха били 
основание за отвод, тъй като би могло да се приеме, че съдията-докладчик е 

предубеден. Разбира се, между съдиите могат да съществуват приятелски 

отношения, близки семейни отношения и др. подобни, каквито бяха 

констатирани в настоящата проверка и по които съдиите са излагали 

подробни и ясни мотиви за отвеждане.  
Сходни са и случаите, в които съдебният състав се е отстранявал от 

разглеждане на делото, поради близки отношения с една от страните. По 

някои от проверените актове съдиите са посочвали факти и обстоятелства, 

които свидетелстват за наличие на основание за отвод, но има и такива, в 

които тези обстоятелства не са изложени ясно и аргументирани. Винаги, 

когато докладчикът е пристрастен към една от страните следва да се отведе, 

но трябва да изложи ясни, недвусмислени мотиви.  
За да се даде ясен отговор, дали наличието на колегиални 

взаимоотношения между съдия и страна по делото съставлява фактическо 

основание за отвод, следва на първо място да се изясни характерът на една 

подобна връзка. Не всяка връзка, а само тази, чието съществуване само по 

себе си предполага интерес у съдебния състав от определен изход на делото, 

неподчинен на изискването за разрешаване на спора съобразно вътрешното 
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убеждение /при възприемане на фактическата обстановка/ и закона, би 

обосновала извод за пристрастност, респ. извод за наличие на основание за 

отвод. Професионалните, колегиални отношения, възникват на плоскостта на 

упражняването на една и съща работа, заемането на длъжност в една 

организация или учреждение и т. н. Предвид това, следва да се приеме, че 

колегиалността, сама по себе си предполага единствено наличието на 

служебни отношения между лицата, а не лични такива. Служебните 

отношения на свой ред, когато не се осъществяват в рамките на едно 

ведомство или учреждение не могат да обосноват и някаква легална, 

служебна зависимост между лицата. Предвид тези съображения, то  не може 

да се приеме a priori, че наличието на посоченото обстоятелство - колегиални 

отношения, е от такова естество, че самостоятелно, т. е. само по себе си, да 

постави под съмнение обективността и безпристрастието на действията и 

актовете на съда. Това на свой ред сочи, че посочването на основание за 

отвод - наличие на колегиални, професионални взаимоотношения, съставлява 

формален мотив на съдебния акт за отвод, който не е изпълнен с конкретно 

съдържание.  
Следва да се обърне внимание и на отводите, по които съдията-

докладчик приема, че не са налице посочените в молбата обстоятелства за 

отвод на състава от разглеждане на делото, но въпреки това се е отстранил „с 

оглед избягване на каквото и да е съмнение в безпристрастното решаване на 

спора.”. В тези случаи, когато съдът прецени, че не са налице визираните в 

молбата обстоятелства, не следва да приеме отвода като обяви 

обстоятелствата (чл. 22, ал. 2, предл. второ ГПК). Констатирани бяха 

единични случаи, при които съдът се е отстранил от разглеждане на делото 

със спорни мотиви. По едно от делата се установи, че съдът 5 пъти е давал 

указания за отстраняване нередовностите на исковата молба, ищецът не е 

изпълнил указанията, поради което съдът е приел, че е нарушил 

диспозитивното начало и се е отстранил от разглеждане на делото. По друго 

дело се констатира, че съдът е оставил без уважение искането на страната за 

отвод на съда, но със същия съдебен акт се е отстранил от разглеждане на 

делото като е постановил, че правото по чл. 5 ГПК ще бъде нарушено, поради 

неоснователните съмнения на страните по делото в обективността и 

безпристрастността на съдията-докладчик – две взаимоизключващи се 

възможности. Не е основание да се отстрани съдията от делото по причина, 

че не приема мотивите на по-горната инстанция, с които са дадени указания 

за продължаване на съдопроизводствените действия, доколкото 

постановеното определение по частната жалба е задължително за 

долустоящия съд (чл. 278, ал. 3 ГПК, респективно чл. 235, ал. 2 АПК). 
 Особен случай на постановени самоотводи се установиха по частни 

производства, образувани по реда на чл. 417 ГПК със заявител конкретна 

банка. Няколко съдии са се отстранили от разглеждането им на основание чл. 

14, т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси. В мотивите на постановените отводи на съдията не е посочено дали 
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съдиите ползват преференциални условия по договора, с който банката им е 

отпуснала кредит. В правната теория е застъпено мнението, че наличието на 

висящ кредит трудно може да бъде основание за отвод по ГПК във връзка с 

постъпило заявление за провеждане на заповедно производство, ако кредитът 

не е отпуснат при преференциални условия и/или условията по него не са 

променяни в благоприятна посока за съдията – кредитополучател. В още по-
голяма степен това се отнася до вече погасен кредит, но издадена кредитна 

карта. В общия случай, когато на съдията-кредитополучател е отпуснат 

кредит при същите условия, които важат и за останалите клиенти на банката, 

не би могло да се твърди, че е налице конфликт на интереси. По същия начин 

стои въпросът за разглеждане на дела, по които страни са операторите на 

комунални услуги – ток, вода, топлофикация. В общия случай тези услуги се 

предоставят при общи условия и са еднакви за всички ползватели на 

съответната услуга. Съдиите са целели да спазват стриктно разпоредбата на 

чл. 19, ал. 1 от ЗПУКИ съгласно която лице, заемащо публична длъжност, е 

длъжно само да се отстрани от изпълнение на правомощията си или на 

задължение по служба, когато по конкретен повод е налице частен интерес. 

Ако съдия получи кредита при преференциални условия, тогава ще е налице 

пристрастност към банката и отстраняването от дела, по които банката е 

страна ще е обосновано, с оглед безпристрастното решаване на делата.  
Когато съществуват обективни факти, независимо дали това влияе или 

не на безпристрастността на съдията, отводът е винаги основателен – или 

поради наличие на заинтересованост или пристрастност, или поради 

основателни съмнения за непредубеденост. В този смисъл е и практиката на  
Европейският съд по правата на човека - по делото Пиерсак срещу Белгия, 

Европейският съд по правата на човека е постановил, че е достатъчно да се 

установи, че безпристрастността на съда, който е трябвало да се произнесе по 

съществото на делото, е можела да изглеждала открита за съмнение, за да се 
счете, че чл. 6, т. 1 от Конвенцията е бил нарушен.  

Отвеждането на съдии въз основа на доводи, които не сочат зависимост 

или предубеденост е неоснователно. Съдията трябва да преценява обективно 

и по-трудно да се подава на влияние и да взема страна. Съдийската професия 

изисква съдията да е устойчив, неподатлив на влияние, да преценява 

правилно и да се абстрахира от изказванията на страните, дори когато те 

съдържат отрицателни оценки, изказани в публичното пространство. 
Отстраняването от разглеждане на делата на всички съдии от даден районен 

съд и в по-голяма степен отстраняването на всички съдии от всички районни 

съдилища от района на ОС – Плевен води до забавяне на производствата по 

делата. Това от своя страна дава възможност на страните да подават 

заявление срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в 

разумен срок.  
Разгледаните по-горе случи на отвод на съда, поради некоректното 

поведение на някои страни, обосновано с липса на безпристрастност, е 

поведение, което е в разрез с чл. 4 от Кодекса за етично поведение на 
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българските магистрати, тъй като се нарушават правилата за колегиално 

отношение. Това е така, защото след отстраняване на всички съдии от даден 

съд или от всички съдилища от съдебния район, делото се изпраща за 

разглеждане на друг, равен по степ съд и тези дела (с конфликтни страни) ще 

се разгледат от други съдии. 
Дали са налице основания, попадащи в хипотезата на чл. 22, ал. 1, т. 6 

ГПК е преценка на съдията. Мотивите, с които се отстранява съдебния състав 

не трябва да са формални и/или бланкетни, а трябва да са обективни, да са 

базирани на факти, които действително обуславят основателно съмнение в 

безпристрастието на съдията.   
Съдията е длъжен да бъде безпристрастен, предвид нормите на чл. 3, 

чл. 4, чл. 7, ал. 1 ЗСВ, заложено и в основните принципи, които очертават 

рамката за регулиране на поведението на магистратите в Кодекса за етично 

поведение на българските магистрати и злоупотребата с института на отвода 

следва да се разглежда като нарушение на Кодекса. Отстраняване от 

разглеждане на делото е суверенна преценка на всеки съдия, но институтът на 

отвода трябва да се използва само за осигуряване на гарантирания от 

Конституцията на Република България справедлив процес.  
 

На основание чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗСВ, Инспекторатът към ВСС ще 

отправи сигнал до председателя на ОС – Плевен за обсъждане практиката на 

районните съдилища от съдебния окръг по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. 
 
 
 Въз основа на направените констатации и изводи и на основание чл. 58, 

ал. 2 ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните 
 

ПРЕПОРЪКИ: 
 

1. Председателите на районните съдилища от района на ОС – Плевен да 

упражнят правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 9 ЗСВ като всеки един от тях 

свика общо събрание на съдиите от съответния съд, на което: 
- да се обсъдят констатациите от акта и се набележат мерки за 

недопускане на случаи на постановени отводи с общи и неконкретизирани 

мотиви, предвид изискването на закона; 
- да се обсъди възможността за разглеждане и решаване на дела с 

посочените в акта конфликтни страни. 
 

 2. Председателите на районните съдилища от района на ОС – Плевен да 

предприемат мерки за съхраняване на постановените отводи и в електронната 

деловодна система на всеки съд. 
 
 3. Председателите на районните съдилища от района на ОС – Плевен да 

изпращат на всеки 3 месеца в ИВСС извлечение от Регистъра на отводите за 




