РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2014г. до 31.12.2014г.
Пореден
№

Дата на заседание

1

ЗЗ/РЗ от 10.1.2014
Дата на обявяване:
10.1.2014

2

О.С.З от 3.2.2014
Дата на обявяване:

3

ЗЗ/РЗ от 21.2.2014
Дата на обявяване:
21.2.2014

4

ЗЗ/РЗ от 12.3.2014
Дата на обявяване:
12.3.2014

5

ЗЗ/РЗ от 1.4.2014
Дата на обявяване:
1.4.2014

Вид №/г. на дело

Докладчик

ГрД № 11/2014

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ГрД № 767/2011

Докладчик: СТОЯН
ДИМИТРОВ КОЛЕВ

НОХД № 313/2002

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

НОХД № 58/2014

ГрД № 174/2014

Докладчик: ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

Мотиви за отвода
На основание чл.22, ал.1, т.5 от ГПК съдия докладчик
Цонко Иванов се отвежда като съдия по делото. Делото
да се докладва на Административния ръководител Председател
на
Балчишки
районен
съд
за
разпореждане и определяне на друг съдия-докладчик.
Определението не подлежи на обжалване.
СЪДЪТ намира, че са налице основанията на чл.22,
ал.1, т.6 ГПК, а именно налице са основания за
безпристрастност на състава на съда, поради
обстоятелството, че е гледал друго дело между
ответниците, по което е постановил решение.
Мотивиран от гореизложеното СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И:
НА ОСНОВАНИЕ чл.22, ал.1, т.6 ГПК се отвежда от
разглеждането на Гр.д.№767/2011г. по описа на БРС.
Делото да се ДОКЛАДВА на Председателя на БРС, за
определяне на нов съдия-докладчик.
РАЗПОРЕЖДАМ: Възобновявам производството по
НОХД № 313 по описа на Районен Съд Балчик за 2002г.
Извършвам самоотвод в качеството ми на съдиядокладчик по НОХД № 313/ 2002г. по описа на Районен
съд-Балчик на основание чл.31, ал.1 във вр. с чл.29,
ал.1,т.1, б.“б“ от НПК. Делото да се докладва на
Председателя на РС-Балчик за разпореждане с цел
определяне на друг съдия-докладчик.
ИЗВЪРШВАМ отвод в качеството ми на съдиядокладчик по НОХД№58/2014г.по описа на Районен
Съд-Балчик.
ДЕЛОТО
да
се
докладва
на
разпределящият съдия за определяне на друг съдиядокладчик. РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи на
обжалване!
ОТВЕЖДАМ се от разглеждането на гр.д. № 174/2014г.
по описа на БРС. ДЕЛОТО да се докладва на
председателя на БРС за разпределянето му на друг
докладчик.

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2014г. до 31.12.2014г.
Пореден
№
6

Дата на заседание
О.С.З от 8.5.2014
Дата на обявяване:
8.5.2014

7

ЗЗ/РЗ от 21.5.2014
Дата на обявяване:
21.5.2014

8

ЗЗ/РЗ от 31.5.2014
Дата на обявяване:
31.5.2014

9

ЗЗ/РЗ от 4.6.2014
Дата на обявяване:
4.6.2014

10

ЗЗ/РЗ от 15.8.2014
Дата на обявяване:
15.8.2014

Вид №/г. на дело
НОХД № 16/2014

Докладчик
Докладчик: ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

ЧНД № 118/2014

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ЧНД № 128/2014

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ГрД № 339/2014

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ЧНД № 219/2014

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Мотиви за отвода
Извършва отвод!
РАЗПОРЕЖДАМ:
ИЗВЪРШВАМ
САМООТВОД,в
качеството ми на съдия-докладчик по ЧНД№118/2014
по описа на Районен съд-Балчик,на основание чл.31
ал.2във вр.чл.29 ал.2 от НПК. ДЕЛОТО да се докладва
на разпределящия съдия за определяне на друг съдиядокладчик.
ИЗВЪРШВАМ САМООТВОД,в качеството ми на съдиядокладчик по ЧНД№128/2014 по описа на Районен съдБалчик,на основание чл.31 ал.2във вр.чл.29 ал.2 от
НПК. ДЕЛОТО да се докладва на разпределящия съдия
за определяне на друг съдия-докладчик.
ОТВЕЖДАМ се от разглеждането на гр.д. № 339/2014г.
по описа на БРС. ДЕЛОТО да се докладва на
председателя на БРС за разпределянето му на друг
докладчик.
Днес,15.08.2014г.,аз,Галин Георгиев в качеството ми на
съдия-докладчик по ЧНД№219/2014 по описа на
Балчишкия районен съд,след като се запознах с
материалите по делото,за да се произнеса взех
предвид следното : В БРС е образувано ЧНД№219/2014
по описа на Районен съд-Балчик,на 14.08.2014г.по
повод
подадена
писмена
жалба
с
вх.№3187от14.08.2014г.
от
Едноличен
търговец”В.Г.”,представляван
от
В.Г.П.
срещу
постановление на Районна прокуратура-Балчик за
прекратяване на досъдебно производство. С писмо с
изх.№1392 от 15.08.2014г. е изискано от Районна
прокуратура-Балчик,процесното
досъдебно
производство.Това е Бързо производство№144/2014по
описа на РУ”Полиция”-Албена. Като пострадал в
досъдебното производство е посочен Григор Василев Г.

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2014г. до 31.12.2014г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

Докладчик

Мотиви за отвода
***,в.з.Овчаровски плаж ул.Седма№3.Като обвиняеми
са привлечени две лица за извършено престъпление по
чл.194 ал.1във вр.чл.20 ал.2 от НК. С постановление от
11.08.2014г.Районна
прокуратура-Балчик,прекратява
производството по БП№144/2014 по описа на РУПБалчик,като прокурор Тодор Димов приема,че се касае
за престъпление по чл.194 ал.3във вр.чл.20 ал.2 от НК
и в този смисъл счита,че извършителите са автори на
административно нарушение по Закона за опазване на
селскостопанското имущество.Постановлението на
Районна прокуратура-Балчик е връчено на пострадалия
на 12.08.2014г.с обратна пощенска разписка. В
качеството си на съдия-докладчик съобразявам
следните обстоятелства: Подалият жалба Едноличен
търговец”В.Г.”,представляван от В.Г.П. е известен и
познат на съдия-докладчика.Съдия-докладчика се
познава лично с В.Г.П..Сградата в която се помещава
Районен съд-Балчик е собственост на В.Г.П. и са
налице
отношения
между
наемодател
и
наемател.Посоченият в материалите по делото и в
процесното постановление на Районна прокуратураБалчик,като пострадал-Григор Василев Г. е син на
В.Г.П..Григор Василев Г. е също е известен и познат на
съдия-докладчика. С оглед изложеното,считам,че
гореизложеното може да породи основателно съмнение
в безпристрастността и обективността на съдиядокладчика при постановяването на евентуален
съдебен акт по делото. Считам,че са налице условията
на чл.31ал.2във вр.чл.29 ал.2 от НПК,като следва в
качеството си на съдия-докладчик да си направя
самоотвод. Водим от гореизложеното и на основание
чл.31 ал.1 във вр.чл.29 ал.2 от НПК, Р А З П О Р Е Ж Д
А М : ИЗВЪРШВАМ САМООТВОД,в качеството ми на
съдия-докладчик по ЧНД№219/2014 по описа на

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2014г. до 31.12.2014г.
Пореден
№

11

Дата на заседание

ЗЗ/РЗ от 20.8.2014
Дата на обявяване:
20.8.2014

Вид №/г. на дело

НОХД № 230/2014

Докладчик

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Мотиви за отвода
Районен съд-Балчик,на основание чл.31 ал.2във
вр.чл.29 ал.2 от НПК. ДЕЛОТО да се докладва на
разпределящия съдия за определяне на друг съдиядокладчик.
В БРС е образувано НОХД№230/2014 по описа на
БРС.Производството
е
образувано
по
внесен
обвинителен акт от Районна прокуратура-Балчик срещу
подсъдимите Г.Н.Г. и Ц.И. *** за извършено
престъпление по чл.195 ал.1т.4 във вр.чл.194 ал.1във
вр.чл.20 ал.2 от НК. Първоначално по Досъдебно
производство№28/2014по
описа
на
РУПАлбена,Районна прокуратура-Балчик,с постановление
от
24.03.2014г.е
прекратила
наказателното
производство водено срещу двамата подсъдими.
Постановлението на Районна прокуратура-Балчик за
прекратяване на наказателното производство е
обжалвано от пострадалия пред Районен съд-Балчик.В
БРС е образувано ЧНД№85/2014по описа на
съда.Съдия-докладчик по това производство е районен
съдия Г.Г..С определение №42 от 07.04.2014г.по
ЧНД№85/2014год.съдия-докладчик
Г.
потвърждава
изцяло постановлението на Районна прокуратураБалчик
за
прекратяване
на
наказателното
производство.Определението по ЧНД№85/2014год.е
обжалвано
пред
Окръжен
съд-Добрич.С
Определение№106 от 27.05.2014г.по ВЧНД№155/2014
по описа на ДОС е отменено определението по
ЧНД№85/2014по описа на БРС и е отменено
постановлението на РП-Балчик за прекратяване на
наказателното производство.Делото е върнато на РПБалчик за извършване на необходимите процесуалноследствени действия. По ДП№28/2014по описа на РУПАлбена,Районна
прокуратура-Балчик
внася
обвинителен акт,въз основа на който е образувано

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2014г. до 31.12.2014г.
Пореден
№

Дата на заседание

12

ЗЗ/РЗ 2 от 11.9.2014
Дата на обявяване:
11.9.2014

13

ЗЗ/РЗ от 11.9.2014
Дата на обявяване:
11.9.2014

14

ЗЗ/РЗ от 12.9.2014
Дата на обявяване:

Вид №/г. на дело

НЧХД № 254/2014

НЧХД № 254/2014

НЧХД № 254/2014

Докладчик

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Докладчик: ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА
Докладчик: СТОЯНА
ИЛИЕВА ИЛИЕВА

Мотиви за отвода
настоящото производство по НОХД№230/2014 по описа
на БРС. С оглед изложеното,съобразявам,че в
качеството си на съдия-докладчик съм се произнасял с
определение относно потвърждаване на постановление
на РП-Балчик за прекратяване на наказателно
производство.
С
оглед
изложеното,считам,че
гореизложеното може да породи основателно съмнение
в безпристрастността и обективността на съдиядокладчика при постановяването на евентуален
съдебен акт по НОХД№230/2014 по описа на БРС.
Считам,че са налице условията на чл.31ал.2във
вр.чл.29 ал.2във вр.ал.1 т.1б.В от НПК,като следва в
качеството си на съдия-докладчик да си направя
самоотвод. Водим от гореизложеното и на основание
чл.31 ал.1 във вр.чл.29 ал.2във вр.ал.1т.1 б.В от НПК, Р
А З П О Р Е Ж Д А М : ИЗВЪРШВАМ САМООТВОД,в
качеството ми на съдия-докладчик по НОХД№230/2014
по описа на Районен съд-Балчик,на основание чл.31
ал.2във вр.чл.29 ал.2 във вр.ал.1т.1б.В от НПК.
ДЕЛОТО да се докладва на разпределящия съдия за
определяне на друг съдия-докладчик.
ИЗВЪРШВАМ САМООТВОД,в качеството ми на съдиядокладчик по НЧХД№254/2014 по описа на Районен
съд-Балчик,на основание чл.31 ал.1във вр. чл.29 ал.2
от НПК. ДЕЛОТО да се докладва на разпределящия
съдия за определяне на друг съдия-докладчик.
ИЗВЪРШВАМ отвод в качеството ми на съдиядокладчик по НЧХД№254/2014г.по описа на Районен
Съд-Балчик.
ДЕЛОТО
да
се
докладва
на
Административния ръководител на Районен СъдБалчик за определяне на друг съдия-докладчик.
РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи на обжалване
ИЗВЪРШВАМ ОТВОД в качеството ми на съдиядокладчик по нчх дело № 254/2014 год. по описа на

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2014г. до 31.12.2014г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

СТАНЕВА

12.9.2014

15

ЗЗ/РЗ 2 от 15.9.2014
Дата на обявяване:
15.9.2014

16

ЗЗ/РЗ 3 от 15.9.2014
Дата на обявяване:
15.9.2014

17

ЗЗ/РЗ от 15.9.2014
Дата на обявяване:
15.9.2014

18

ЗЗ/РЗ от 3.10.2014
Дата на обявяване:
3.10.2014

19

ЗЗ/РЗ от 27.10.2014
Дата на обявяване:
27.10.2014

Докладчик

НЧХД № 254/2014

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

НЧХД № 254/2014

Докладчик: СТОЯН
ДИМИТРОВ КОЛЕВ

НЧХД № 254/2014

Докладчик: ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА

ГрД № 23/2014

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

НОХД № 3/2014

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Мотиви за отвода
БРС. Делото да се докладва на председателя на PC
Балчик за определяне на друг съдия -докладчик.
Разпореждането не подлежи на обжалване.
ИЗВЪРШВАМ ОТВОД в качеството ми на съдиядокладчик по НЧХД № 254/2014г. по описа на Районен
съд-Балчик.
ДЕЛОТО
да
се
докладва
на
Административния
ръководител-Председател
на
Районен съд-Балчик за определяне на нов съдиядокладчик. РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи на
обжалване.
ИЗВЪРШВАМ ОТВОД в качеството ми на съдиядокладчик по НЧХ дело № 254 /2014 год. по описа на
БРС. Делото да се докладва на председателя на PC
Балчик за определяне на друг съдия -докладчик.
Разпореждането не подлежи на обжалване
САМООТВЕЖДА СЕ от разглеждането на НЧХД №254
по описа на БРС за 2014г. Делото да се докладва на
разпределещия за определяне на нов съдия докладчик
ОТВЕЖДАМ се като съдия-докладчик от разглеждането
на гр.д. № 23/2014г. по описа на БРС. ДЕЛОТО да се
докладва на председателя на БРС за разпределянето
му на друг докладчик.
Днес,27.09.2014г.аз,Галин Георгиев в качеството ми на
съдия-докладчик по НОХД№3/2014 по описа на
Балчишкия районен съд,след като се запознах с
материалите по делото,за да се произнеса взех
предвид следното : С протокол от 27.10.2014г.съдия
Галин Георгиев е определен за съдия-докладчик по
НОХД№3/2014г. Делото е приключило с влязла в сила
присъда на 15.07.2014г.Към настоящия момент
първоначалния съдия-докладчик Стояна Илиева е
преместена
в
Районен
съд-Варна.С
оглед
необходимостта за произнасяне по реда на чл.306 от

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2014г. до 31.12.2014г.
Пореден
№

Дата на заседание

20

ЗЗ/РЗ от 3.11.2014
Дата на обявяване:
3.11.2014

21

ЗЗ/РЗ от 11.11.2014
Дата на обявяване:
11.11.2014

22

ЗЗ/РЗ 2 от 12.11.2014

Вид №/г. на дело

Докладчик

ГрД № 593/2014

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ГрД № 593/2014

Докладчик: ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА

ГрД № 593/2014

Докладчик: ДАНИЕЛА

Мотиви за отвода
НПК,с протокол от15.10.2014г.за съдия-докладчик е
определен районен съдия Даниела Игнатова.Съдия
Игнатова се е произнесла с определение№201 от
22.10.2014г.
относно
деловодни
разноски
по
производството.
В
предвид
изложеното
и
съобразявайки принципа на несменяемост на съдебния
състав по наказателното производство,преценявам,че
по НОХД№3/2014год по описа на БРС вече има
определен втори съдия-докладчик,а именно съдия
Даниела Игнатова. С оглед принципа на несменяемост
на съдебния състав считам,че е недопустимо съдия
Галин Георгиев да се произнася по реда на чл.306 от
НПК относно веществените доказателства.Считам,че в
качеството си на съдия-докладчик следва да си
направя самоотвод. Водим от гореизложеното и на
основание чл.31 ал.1 във вр.чл.29 ал.2 от НПК Р А З П
О Р Е Ж Д А М : ИЗВЪРШВАМ САМООТВОД,в
качеството ми на съдия-докладчик по НОХД№3/2014 по
описа на Районен съд-Балчик,на основание чл.31
ал.1във вр. чл.29 ал.2 от НПК. ДЕЛОТО да се докладва
на разпределящия съдия за определяне на друг съдиядокладчик.
На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдия докладчик
Цонко Иванов се отвежда като съдия по делото. Делото
да се докладва на Административния ръководителПредседател
на
Балчишки
районен
съд
за
разпореждане и определяне на друг съдия-докладчик.
Определението не подлежи на обжалване.
На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдия - докладчик
Ивелина Велчева се отвежда като съдия по делото.
Делото да се докладва на разпределящия за
определяне на друг съдия-докладчик. Определението
не подлежи на обжалване.
На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК, съдия - докладчик

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2014г. до 31.12.2014г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

Дата на обявяване:
12.11.2014

23

ЗЗ/РЗ от 12.11.2014
Дата на обявяване:
12.11.2014

24

ЗЗ/РЗ от 20.11.2014
Дата на обявяване:
20.11.2014

Докладчик
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

ГрД № 593/2014

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ЧНД № 337/2014

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Мотиви за отвода
Даниела Игнатова се отвежда като съдия по делото.
Делото да се докладва на Административния
ръководител на Районен Съд-Балчик. Определението
не подлежи на обжалване.
На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдия - докладчик
Галин Георгиев се отвежда като съдия по делото.
Делото да се докладва на разпределящия за
определяне на друг съдия-докладчик. Определението
не подлежи на обжалване.
В БРС е образувано производство по ЧНД№337/2014по
описа на БРС, по повод внесена,чрез Районна
прокуратура-Балчик жалба от адвокат И.Т. от ВАК,като
пълномощник
и
защитник
на
Т.Д.К.
ЕГН**********,обвиняем
по
Досъдебно
производство№310/2011
по
описа
на
РУПБалчик.досъдебното производство е образувано за
извършено престъпление по чл.316 във вр.чл.309 ал.1
от НК. Производството по ЧНД№337/2014 е с правно
основание в разпоредбата на чл.243 от НПК.Т. обжалва
Постановление на Районна прокуратура-Балчик от
23.10.2014г. В качеството си на съдия-докладчик
съобразяват следните обстоятелства. По досъдебно
производство№310/2011по
описа
на
РУПБалчик,наблюдаващия прокурор е изготвял вече
веднъж
постановление
за
прекратяване
на
наказателното
производство.С
постановление
от21.09.2012г.на прокурор М.Копева наказателното
производство по ДП№310/2011по описа на РУП-Балчик
е било прекратено.Това постановление е било
обжалвано пред Районен съд Балчик.В БРС е било
образувано ЧНД№361/2012 по описа на БРС,с правно
основание в разпоредбата на чл.243 ал.3 от НПК.
Съдия-докладчик по ЧНД№361/2012по описа на БРС е
бил настоящия съдия-докладчик,а именно Галин

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2014г. до 31.12.2014г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

Докладчик

Мотиви за отвода
Георгиев.По ЧНД№361/2012по описа на БРС е
постановено Определение№138 на 31.10.2012г.с което
съдът е отменил обжалваното постановление от
21.09.2012г.,като е дали задължителни указания на
Районна прокуратура-Балчик.Определението на БРС по
ЧНД№361/2012 по описа на БРС е обжалвано пред
Окръжен
съд-Добрич.Там
е
образувано
ВЧНД№528/2012по описа на ЗОС.С определение№1 от
03.01.2013г.ДОС
отменя
определението
на
първоинстанционния съд по ЧНД№361/2012по описа на
БРС.
С
оглед
изложеното,съобразявам
обстоятелството,че в качеството си на съдия-докладчик
имам изградено становище относно авторството и
наличието
на
престъпление
по
Досъдебно
производство№310/2011 по описа на БРС,обективирано
в постановено от мен Определение№138 от
31.10.2012г.В този смисъл произнасянето ми като
съдия-докладчик по настоящото производство по
ЧНД№337/2014г.по описа на БРС,което между същите
страни по същото досъдебно производство и на същото
основание,а именно на основание чл.243 ал.3 от НПК
би породило съмнения относно безпристрастността ми
като
съдия.
С
оглед
изложеното,считам,че
гореизложеното може да породи основателно съмнение
в безпристрастността и обективността на съдиядокладчика при постановяването на евентуален
съдебен акт по делото. Считам,че са налице условията
на чл.31ал.2във вр.чл.29 ал.2 от НПК,като следва в
качеството си на съдия-докладчик да си направя
самоотвод. Водим от гореизложеното и на основание
чл.31 ал.1 във вр.чл.29 ал.2 от НПК, Р А З П О Р Е Ж Д
А М : ИЗВЪРШВАМ САМООТВОД,в качеството ми на
съдия-докладчик по ЧНД№337/2014 по описа на
Районен съд-Балчик,на основание чл.31 ал.2във

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2014г. до 31.12.2014г.
Пореден
№

Дата на заседание

25

ЗЗ/РЗ от 25.11.2014
Дата на обявяване:
25.11.2014

26

ЗЗ/РЗ от 2.12.2014
Дата на обявяване:
2.12.2014

27

ЗЗ/РЗ от 30.12.2014
Дата на обявяване:
30.12.2014

28

ЗЗ/РЗ от 30.12.2014
Дата на обявяване:
30.12.2014

Вид №/г. на дело

Докладчик

ГрД № 630/2014

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ГрД № 307/2014

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

АНД № 377/2014

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

НОХД № 376/2014

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Мотиви за отвода
вр.чл.29 ал.2 от НПК. ДЕЛОТО да се докладва на
разпределящия съдия за определяне на друг съдиядокладчик.
ОТВЕЖДАМ се от разглеждането на гр.д. № 630/2014г.
по описа на БРС. ДЕЛОТО да се докладва на
председателя на БРС за разпределянето му на друг
докладчик.
ОТВЕЖДАМ се от разглеждането на гр.д. № 307/2014г.
по описа на БРС. ДЕЛОТО да се докладва на
председателя на БРС за разпределянето му на друг
докладчик.
ИЗВЪРШВАМ САМООТВОД,в качеството ми на съдиядокладчик по АНХД№377/2014 по описа на Районен
съд-Балчик,на основание чл.31 ал.2във вр.чл.29 ал.2 от
НПК. ДЕЛОТО да се докладва на разпределящия съдия
за определяне на друг съдия-докладчик.
ИЗВЪРШВАМ САМООТВОД,в качеството ми на съдиядокладчик по НОХД№376/2014 по описа на Районен
съд-Балчик,на основание чл.31 ал.1във вр. чл.29 ал.2
от НПК. ДЕЛОТО да се докладва на разпределящия
съдия за определяне на друг съдия-докладчик.

