РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.
Пореден
№

1

Дата на заседание

ЗЗ/РЗ от 19.1.2015
Дата на обявяване:
19.1.2015

Вид №/г. на дело

АНД № 285/2014

Докладчик

Докладчик: ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

Мотиви за отвода
Днес ,19.01.2015г.,аз Даниела
Игнатова,в качеството ми на
съдия-докладчик по
НАХД№285/2014Г.по описа на
Районен съд гр.Балчик,след като
се запознах с материалите по
делото,за да се произнеса ,взех
предвид следното:
Производството е образувано по
внесена жалба от Н.К.К. ***/2012г.
от 02.07.2012г.на Началника на
РУ на МВР-Балчик. Като съдиядокладчик по НАХД№285/2014г.
образувано на посоченото погоре основание съм се
произнесла по въпроса по
същество на делото, с Решение
от 17.06.2014г.,поради което
считам,че са налице основаният
да си направя отвод като съдиядокладчика с оглед осигуряване
на принципите за разкриване на
обективната истина и
безпристрастност . Водим от
гореизложеното и на
осн.чл.29,ал.1,т.1,б.”а” от НПК, Р
АЗПОРЕЖДАМ:
ИЗВЪРШВАМ отвод в качеството
ми на съдия-докладчик по
НАХД№285/2014г.по описа на
Районен Съд-Балчик. ДЕЛОТО
да се докладва на
разпределящият съдия за
определяне на друг съдия-

Имена на новия
докладчик

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.
Пореден
№

Дата на заседание

2

ЗЗ/РЗ от 19.1.2015
Дата на обявяване:
19.1.2015

3

ЗЗ/РЗ от 19.3.2015
Дата на обявяване:

Вид №/г. на дело

Докладчик

НОХД № 16/2014

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ЧГД № 197/2006

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

Мотиви за отвода
докладчик. РАЗПОРЕЖДАНЕТО
не подлежи на обжалване!
Цонко И., съдия в Балчишкия
районен СЪД, в закрито
заседание на деветнадесети
януари две хиляди и петнадесета
година, след извършена
проверка по НОХД № 16/2014Г.
по описа на БРС констатира
следното: Производството е
образувано 110 внесен от РПБалчик обвинителен акт срещу
И.Р.С. *** за извършено
престъпление по чл.19б, ал.l,т.l
във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с
чл.29, ал.l,б."а" от НК. По Закона
за правната помощ на подс. С. е
назначен защитник- адв.К.И. ***.
Наличието на съпружески
отношения между мен и
защитника на подсъдимия е
основание по член 29, ал.l, т.7
във вр. с т.4 от НПК за
отвеждането ми от делото.
Поради това, Р А З П О Р Е Ж Д
А Н Е: ОТВЕЖДАМ се от
разглеждането на НОХД N
l6/2014г по описа на БРС.
ДЕЛОТО да се докладва на
председателя на БРС за
разпределянето му на друг
съдия-докладчик.
Цонко Иванов, съдия в
Балчишкия районен съд,

Имена на новия
докладчик

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

Докладчик

19.3.2015

4

ЗЗ/РЗ от 26.3.2015
Дата на обявяване:
26.3.2015

ЧНД № 65/2015

Докладчик: ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

Мотиви за отвода
гражданско отделение в закрито
заседание на деветнадесети
март две хиляди и петнадесета
година, след извършена
проверка по ч.гр. д. № 197/2006г.
по описа на БРС констатира
следното: Делото е
преразпределено на случайния
избор чрез системата lаw Сhoice
поради преназначаване на
съдия-докладчик Стояна Илиева
във Варненски районен съд.
Предмет на производството е
молба за отмяна на допуснатото
обезпечение по делото. Съдия
Иванов констатира, че
пълномощник на молителя е
адвокат К.И. ***. Наличието на
съпружески отношения между
съдия Иванов и представителя
на молителя е основание по член
22, ал.1, т.2 от ГПК за
отстраняването му от делото.
Поради това, О П Р Е Д Е Л И :
ОТВЕЖДАМ се като съдиядокладчик от разглеждането на
ч.гр.д. № 197/2006г. по описа на
БРС. ДЕЛОТО да се докладва на
председателя на БРС за
разпределянето му на друг
докладчик.
Производството е образувано по
Жалба на П. А., С. Ге., И. М., Л.
А., Г. Д., В. Г., М. Т., Д. Д. и И. И.,

Имена на новия
докладчик

ЦОНКО СЛАВКОВ
ИВАНОВ

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

Докладчик

Мотиви за отвода
срещу Постановление на РПБалчик за прекратяване на ДП
№266/2014г. по описа на РУ на
МВР-Балчик от 18.03.2015г.
Посочените по- горе лица и
лицето срещу което е депозирана
жалбата,дала основание да бъде
образувано досъдебното
производство,са живущи в
блока,в който живеят моите
родители-майка и семейството
на моята сестра и са познати на
мен,т.к.в продължение на много
години са били и мои съседи. С
оглед възможността ,да се
изразят съмнения относно
безпристрастността ми като на
съдия-докладчик , считам, че
следва да си направя отвод като
съдия-докладчик с оглед
осигуряване на принципите за
разкриване на обективната
истина и безпристрастност и
незаинтересованост от изхода на
делото. Водим от
гореизложеното и на осн. чл.29,
ал.2 от НПК, Р А З П О Р Е Ж Д А
М : ИЗВЪРШВАМ отвод в
качеството ми на съдиядокладчик по ЧНХД №65/2015г.
по описа на Районен Съд-Балчик.
ДЕЛОТО да се докладва на
Председателя на РС-Балчик,за
определяне на друг съдия-

Имена на новия
докладчик

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.
Пореден
№

Дата на заседание

5

ЗЗ/РЗ от 3.4.2015
Дата на обявяване:
3.4.2015

6

ЗЗ/РЗ от 4.5.2015
Дата на обявяване:
4.5.2015

Вид №/г. на дело

Докладчик

ГрД № 152/2015

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ГрД № 188/2015

Докладчик: ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА

Мотиви за отвода
докладчик. РАЗПОРЕЖДАНЕТО
не подлежи на обжалване!
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №138
03.04.2015г. гр. Балчик Цонко
Иванов, съдия в Балчишкия
районен съд, гражданско
отделение в закрито заседание
на трети април две хиляди и
петнадесета година, след
извършена проверка по гр. д. №
152/2015г. по описа на БРС
констатира следното: Предмет на
производството е иск по чл.547
във вр. с чл.542 от ГПК предявен
от ищеца, чийто пълномощник е
адвокат К. И. от АК-Добрич(
пълномощното е на л.4 от гр.д.
№ 152/2015г. по описа на РСБалчик). Наличието на
съпружески отношения между
мен и представителя на ищеца е
основание по член 22, ал.1, т.2 от
ГПК за отстраняването ми от
делото. Поради това, О П Р Е Д Е
Л И : ОТВЕЖДАМ се от
разглеждането на гр.д. №
152/2015г. по описа на БРС.
ДЕЛОТО да се докладва на
председателя на БРС за
разпределянето му на друг
докладчик. Съдия :
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№
04.05.2015г. гр.Балчик Балчишки
районен съд , граждански състав

Имена на новия
докладчик

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

Докладчик

Мотиви за отвода
в закрито заседание на четвърти
май през две хиляди и
петнадесета година в състав :
Председател : Ивелина Велчева
секретар прокурор изслуша
докладваното съдия Велчева
гр.дело № 188 по описа за 2015г.
и за да се произнесе взе предвид
следното: Производството е
образувано по подадена искова
молба от Н.М.Н. *** против АВ
София, А.П.Н. – Р.; М.Т.Г.;
Милена Иванова Георгиева; Олга
Стойкова Стайкова; Стайко
Филипов Стойков; Олга
Трифонова Пачева; Юлия
Александрова Неделчева и
Нотариална камара София за
прогласяване нищожност на
договор, обективизиран в нот.акт
№159/16.04.2013г. по нот.дело
№743/2013г. на нотариус А.Р.. В
исковата молба ищецът е
поискал отвод на всички съдии от
съдилищата в източна България
за да бъдат гарантирани в
максимална степен
безпристрастността и
справедливостта на съдебния
състав. С оглед на това, както и
поради факта, че географското
положение на РС гр.Балчик
попада в Източна България,
съдът счита, че следва да се

Имена на новия
докладчик

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.
Пореден
№

7

Дата на заседание

ЗЗ/РЗ от 5.5.2015
Дата на обявяване:
5.5.2015

Вид №/г. на дело

ГрД № 188/2015

Докладчик

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

Мотиви за отвода
отведе от участие в делото за да
не се породят основателни
съмнения в неговото
безпристрастие. Водим от
изложеното Балчишкият районен
съд ОПРЕ ДЕЛИ: 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.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№
05.05.2015г. гр.Балчик Балчишки
районен съд , граждански състав
в закрито заседание на пети май
две хиляди и петнадесета година
в състав : Председател : ЦОНКО
ИВАНОВ секретар прокурор
изслуша докладваното съдия
Иванов гр.дело № 188 по описа
за 2015г. и за да се произнесе
взе предвид следното: Делото е
изпратено за разглеждане с
Определение № 360/23.04.2015г.
на ОС-Добрич на РС-Балчик.
Производството е образувано по
подадена искова молба от Н.М.Н.
***, чрез пълн. Адв. Н.М., адрес
*** против Агенция по
вписванията гр.София, С.Р. ***,
А.П.Р. ***, М.Т.Г. ***, Т.Н.А. ***9,

Имена на новия
докладчик

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

Докладчик

Мотиви за отвода
а.Н. ***, М.П.К. *** и Нотариална
камара на Република България
гр.София, ул. Опълченка № 4648, вх. А, ет.6 с правно основание
чл.26 от ЗЗД и цена на иска
4438.64лв.. Съдия докладчик
Иванов като се запозна с делото
установи, че адв. Н.М.-повереник
на ищеца Н. прави искане за
отвод на съставите на
съдилищата находящи се в
Източна България.
Същевременно адв. М. навежда
причини, че за да бъде
гарантирана максимално
възможна степен независимост,
безпристрастност и
справедливост на съдебния
състав по делото, следва да
бъде разгледано от съд, който
освен, че е достатъчно
отдалечен от Източна България
ще бъдат гарантирани и
защитени интересите на г-н Н.
според ЕКЗПЧОС и от Хартата за
основните права в европейския
съд. С оглед на това настоящият
състав на съда счита, че адв. М.
навежда доводи, които пораждат
основателно съмнение в
неговото безпристрастие, както и
поради факта, че РС-Балчик
попада в района на Варненски
Апелативен район и се намира в

Имена на новия
докладчик

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.
Пореден
№

8

Дата на заседание

ЗЗ/РЗ от 8.5.2015
Дата на обявяване:
8.5.2015

Вид №/г. на дело

ГрД № 188/2015

Докладчик

Докладчик: ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

Мотиви за отвода
Източна България. С оглед това
съдия Иванов счита, че следва
да се отведе от участие в делото
за да не се породят основателни
съмнения в неговото
безпристрастие. Водим от
изложеното Балчишкият районен
съд О П Р Е Д Е Л И : 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 съдиядокладчик. Определението не
подлежи на обжалване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№
08.05.2015г. гр.Балчик Балчишки
районен съд , граждански състав
в закрито заседание на осми май
две хиляди и петнадесета година
в състав : Председател :
ДАНИЕЛА ИГНАТОВА секретар
прокурор изслуша докладваното
съдия Игнатова гр.дело № 188 по
описа за 2015г. и за да се
произнесе взе предвид следното:
Делото е изпратено за
разглеждане с Определение №
360/23.04.2015г. на ОС-Добрич на
РС-Балчик. Производството е
образувано по подадена искова

Имена на новия
докладчик

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

Докладчик

Мотиви за отвода
молба от Н.М.Н. ***, чрез пълн.
Адв. Н.М., адрес *** против
Агенция по вписванията
гр.София, С.Р. ***, А.П.Р. ***,
М.Т.Г. ***, Т.Н.А. ***9, А.Н. ***,
М.П.К. *** и Нотариална камара
на Република България
гр.София, ул. Опълченка № 4648, вх. А, ет.6 с правно основание
чл.26 от ЗЗД и цена на иска
4438.64лв.. В качеството ми на
Съдия- докладчик ,след като се
запознах с делото установих, че
адв. Н.М.-повереник на ищеца Н.
прави искане за отвод на
съставите на съдилищата
находящи се в Източна България.
Същевременно адв. М. навежда
причини, че за да бъде
гарантирана максимално
възможна степен независимост,
безпристрастност и
справедливост на съдебния
състав по делото, следва да
бъде разгледано от съд, който
освен, че е достатъчно
отдалечен от Източна България
ще бъдат гарантирани и
защитени интересите на г-н Н.
според ЕКЗПЧОС и от Хартата за
основните права в европейския
съд. С оглед на това ,в
качеството ми на съдиядокладчик считам, че адв. М.

Имена на новия
докладчик

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.
Пореден
№

9

Дата на заседание

ЗЗ/РЗ от 4.6.2015
Дата на обявяване:
4.6.2015

Вид №/г. на дело

ГрД № 242/2015

Докладчик

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

Мотиви за отвода
навеждаща доводи, които
пораждат основателно съмнение
в безпристрастието на състава
на съда, както и поради факта, че
РС-Балчик попада в района на
Варненски Апелативен район и
се намира в Източна България. С
оглед това ,в качеството ми на
съдия-докладчик, считам, че
следва да се отведа от участие в
делото, за да не се породят
основателни съмнения в
безпристрастието ми. Водим от
изложеното Балчишкият районен
съд О П Р Е Д Е Л И : На
основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК
съдия- докладчик Даниела
Игнатова се отвежда като съдия
по делото. Делото да се
докладва на Административния
ръководител-Председателя на
Районен съд-Балчик за понататъшно разпореждане.
Определението не подлежи на
обжалване.
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
ръководител-Председател на
Балчишки районен съд за
разпореждане и определяне на
друг съдия-докладчик.

Имена на новия
докладчик

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.
Пореден
№

Дата на заседание

10

ЗЗ/РЗ от 5.6.2015
Дата на обявяване:
5.6.2015

11

ЗЗ/РЗ от 9.6.2015
Дата на обявяване:
9.6.2015

12

ЗЗ/РЗ от 9.6.2015
Дата на обявяване:
9.6.2015

13

ЗЗ/РЗ от 9.6.2015
Дата на обявяване:
9.6.2015

Вид №/г. на дело

ГрД № 242/2015

ГрД № 242/2015

Докладчик

Докладчик: ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА

Докладчик: ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

ГрД № 251/2015

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ГрД № 252/2015

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

Мотиви за отвода
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 съдиядокладчик. Определението не
подлежи на обжалване.
На основание чл.22, ал.1, т.6 от
ГПК съдия- докладчик Даниела
Игнатова се отвежда като съдия
по делото. Делото да се
докладва на Административния
ръководител-Председателя на
Районен съд-Балчик за понататъшно разпореждане.
Определението не подлежи на
обжалване.
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
ръководител-Председател на
Балчишки районен съд за
разпореждане и определяне на
друг съдия-докладчик.
Определението не подлежи на
обжалване.
ОТВЕЖДАМ се от разглеждането
на гр.д. № 252/2015г. по описа на
БРС. ДЕЛОТО да се докладва на

Имена на новия
докладчик

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.
Пореден
№

Дата на заседание

14

ЗЗ/РЗ от 9.6.2015
Дата на обявяване:
9.6.2015

15

ЗЗ/РЗ от 11.6.2015
Дата на обявяване:
11.6.2015

16

ЗЗ/РЗ от 15.6.2015
Дата на обявяване:
15.6.2015

17

ЗЗ/РЗ 2 от 15.6.2015
Дата на обявяване:
15.6.2015

Вид №/г. на дело

Докладчик

ГрД № 253/2015

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ГрД № 242/2015

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ГрД № 251/2015

Докладчик: ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА

ГрД № 251/2015

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Мотиви за отвода
Председателя на БРС за
разпределянето му на друг
докладчик.
ОТВЕЖДАМ се от разглеждането
на гр.д. № 253/2015г. по описа на
БРС. ДЕЛОТО да се докладва на
Председателя на БРС за
разпределянето му на друг
докладчик.
На основание чл.22, ал.1, т.6 от
ГПК съдия - докладчик Галин Г.
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.l, Т.6 от
ГПК съдия - докладчик Ивелина
Велчева се отвежда като съдия
по делото.Делото да се докладва
на разпределящия за
определяне на друг съдиядокладчик. Определението не
подлежи на обжалване.
На основание чл.22, ал.1, т.6 от
ГПК съдия докладчик Галин Г. се
отвежда като съдия по делото.
Делото да се докладва на
Административния ръководителПредседател на Балчишки
районен съд за разпореждане и
определяне на друг съдиядокладчик. Определението не

Имена на новия
докладчик

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.
Пореден
№

Дата на заседание

18

ЗЗ/РЗ от 16.6.2015
Дата на обявяване:
16.6.2015

19

ЗЗ/РЗ от 22.6.2015
Дата на обявяване:
22.6.2015

20

ЗЗ/РЗ 2 от 22.6.2015
Дата на обявяване:
22.6.2015

21

ЗЗ/РЗ от 22.6.2015
Дата на обявяване:
22.6.2015

Вид №/г. на дело

ГрД № 251/2015

Докладчик

Докладчик: ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

ГрД № 263/2015

Докладчик: ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА

ГрД № 263/2015

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ГрД № 264/2015

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

Мотиви за отвода
подлежи на обжалване.
На основание чл.22, ал.1, т.6 от
ГПК съдия- докладчик Даниела
Игнатова се отвежда като съдия
по делото. Делото да се
докладва на Административния
ръководител-Председателя на
Районен съд-Балчик за понататъшно разпореждане.
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 съдиядокладчик. Определението не
подлежи на обжалване.
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
ръководител-Председател 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 Цонко
Иванов се отвежда като съдия по
делото. Делото да се докладва

Имена на новия
докладчик

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.
Пореден
№

Дата на заседание

22

ЗЗ/РЗ 2 от 22.6.2015
Дата на обявяване:
22.6.2015

23

ЗЗ/РЗ от 23.6.2015
Дата на обявяване:
23.6.2015

24

ЗЗ/РЗ от 24.6.2015
Дата на обявяване:
24.6.2015

25

ЗЗ/РЗ от 24.6.2015
Дата на обявяване:
24.6.2015

Вид №/г. на дело

Докладчик

ГрД № 264/2015

Докладчик: ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА

ГрД № 267/2015

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ГрД № 263/2015

ГрД № 264/2015

Докладчик: ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

Докладчик: ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

Мотиви за отвода
на Административния
ръководител-Председател 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 съдиядокладчик. Определението не
подлежи на обжалване.
ОТВЕЖДАМ се от разглеждането
на гр.д. № 267/2015г. по описа на
БРС. ДЕЛОТО да се докладва на
Председателя на БРС за
разпределянето му на друг
докладчик
На основание чл.22, ал.1, т.6 от
ГПК съдия- докладчик Даниела
Игнатова се отвежда като съдия
по делото. Делото да се
докладва на Административния
ръководител-Председателя на
Районен съд-Балчик за понататъшно разпореждане.
Определението не подлежи на
обжалване.
На основание чл.22, ал.1, т.6 от
ГПК съдия- докладчик Даниела
Игнатова се отвежда като съдия

Имена на новия
докладчик

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.
Пореден
№

Дата на заседание

26

ЗЗ/РЗ от 25.6.2015
Дата на обявяване:
25.6.2015

27

ЗЗ/РЗ от 25.6.2015
Дата на обявяване:
25.6.2015

28

ЗЗ/РЗ от 3.7.2015
Дата на обявяване:
3.7.2015

29

ЗЗ/РЗ от 14.9.2015
Дата на обявяване:
14.9.2015

Вид №/г. на дело

Докладчик

ГрД № 263/2015

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ГрД № 264/2015

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ГрД № 292/2015

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

АНД № 205/2015

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Мотиви за отвода
по делото. Делото да се
докладва на Административния
ръководител-Председателя на
Районен съд-Балчик за понататъшно разпореждане.
Определението не подлежи на
обжалване.
На основание чл.22, ал.1, т.6 от
ГПК съдия- докладчик Галин Г. се
отвежда като съдия по делото.
Делото да се докладва на
Административния ръководителПредседателя на Районен съдБалчик за по-нататъшно
разпореждане. Определението
не подлежи на обжалване.
На основание чл.22, ал.1, т.6 от
ГПК съдия- докладчик Галин Г. се
отвежда като съдия по делото.
Делото да се докладва на
Административния ръководителПредседателя на Районен съдБалчик за по-нататъшно
разпореждане. Определението
не подлежи на обжалване.
ОТВЕЖДАМ се от разглеждането
на гр.д. № 292/2015г. по описа на
БРС. ДЕЛОТО да се докладва на
Председателя на БРС за
разпределянето му на друг
докладчик.
В БРС е образувано
АНХД№205/2015 по описа на
БРС. Производството е

Имена на новия
докладчик

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА
ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

Докладчик

Мотиви за отвода
образувано въз основа на жалба
от ЕООД”Т.**”-гр.Балчик ул.Черно
Море№5,представлявано от
Д.Т.К. ЕГН********** срещу
Наказателно постановление№080802845/127 от 27.07.2015г.на
Директора на
Дирекция”Инспекция по труда”гр.Добрич,с правно основание в
разпоредбата на чл.59 и сл.от
ЗАНН. В качеството си на съдиядокладчик съобразявам следните
обстоятелства:
Представляващия управител на
дружеството Д.Т.К. е сестра на
кръстника 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 съдиядокладчик 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-

Имена на новия
докладчик

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.
Пореден
№

30

Дата на заседание

ЗЗ/РЗ от 17.11.2015
Дата на обявяване:
17.11.2015

Вид №/г. на дело

ЧНД № 267/2015

Докладчик

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Мотиви за отвода
докладчик по АНХД№205/2015 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.
Днес,17.11.2015г.,аз,Галин
Георгиев в качеството ми на
съдия-докладчик по
ЧНД№267/2015 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№267/2015по
описа на съда,с правно
основание в разпоредбата на
чл.157 и сл. от Закона за
здравето. В качеството си на
съдия-докладчик съобразявам
факта,че лицето Живка Великова
Антонова и нейният съпруг за
семейни приятели на
семейството и на самия съдиядокладчик. 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

Имена на новия
докладчик

ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.
Пореден
№

31

Дата на заседание

ЗЗ/РЗ от 1.12.2015
Дата на обявяване:
1.12.2015

Вид №/г. на дело

ГрД № 545/2015

Докладчик

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

Мотиви за отвода
условията на чл.31ал.2във
вр.чл.29 ал.2 от НПК,като следва
в качеството си на съдиядокладчик 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 съдиядокладчик по ЧНД№267/2015 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.
РАЗПОРЕЖДАНЕ№
01.12.2015г. гр. Балчик Цонко И.,
съдия в Балчишкия районен съд,
гражданско отделение в закрито
заседание на първи декември
две хиляди и петнадесета
година, след извършена
проверка по гр. д. № 545/2015г.
по описа на БРС констатира
следното: Предмет на
производството е молба за
прекратяване на брака по чл.50
от СК. Съдия И. констатира, че
пълномощник на молителите е
адвокат К.И. ***. Наличието на
съпружески отношения между
съдия И. и представителя на
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ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

Докладчик

Мотиви за отвода
молителите е основание по член
22, ал.1, т.2 от ГПК за
отстраняването му от делото.
Поради това, Р А З П О Р Е Д И :
ОТВЕЖДАМ се като съдиядокладчик от разглеждането на
гр.д. № 545/2015г. по описа на
БРС. ДЕЛОТО да се докладва на
председателя на БРС за
разпределянето му на друг
докладчик. Съдия :
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