РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

Дата на заседание

1

ЗЗ/РЗ от 12.1.2016
Дата на обявяване:
12.1.2016

2

ЗЗ/РЗ от 19.1.2016
Дата на обявяване:
19.1.2016

Вид №/г. на дело

Докладчик

ГрД № 10/2016

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ЧНД № 20/2016

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Мотиви за отвода
Цонко Иванов, съдия в
Балчишкия районен съд,
гражданско отделение в закрито
заседание на дванадесети
януари две хиляди и
шестнадесета година, след
извършена проверка по гр. д. №
10/2016г. по описа на БРС
констатира следното: Предмет на
производството е молба за
прекратяване на брака по чл.50
от СК. Съдия Иванов констатира,
че пълномощник на молителите е
адвокат К.И. ***. Наличието на
съпружески отношения между
съдия Иванов и представителя
на 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. № 10/2016г. по описа на
БРС. ДЕЛОТО да се докладва на
председателя на БРС за
разпределянето му на друг
докладчик.
Днес,19.01.2016г.,аз,Галин
Георгиев в качеството ми на
съдия-докладчик по
ЧНД№20/2016 по описа на
Балчишкия районен съд,след
като се запознах с материалите
по делото,за да се произнеса

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

Докладчик

Мотиви за отвода
взех предвид следното : В БРС е
образувано ЧНД№20/2016по
описа на съда,с правно
основание в разпоредбата на
чл.433 и сл. от НПК за съдебна
реабилитация. В качеството си
на съдия-докладчик съобразявам
факта,че молителят П.Ф.Я. е
близка и в приятелски отношения
със съдия-докладчика.Съдия –
докладчикът е кръстник на
дъщерята на молителкатаКатерина Я. и нейния внук- Иван
Пашанов. 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 съдиядокладчик по ЧНД№20/2016 по
описа на Районен съд-Балчик,на

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

3

Дата на заседание

ЗЗ/РЗ от 20.1.2016
Дата на обявяване:
20.1.2016

Вид №/г. на дело

НОХД № 22/2016

Докладчик

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Мотиви за отвода
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,20.01.2016г.,аз,Галин
Георгиев в качеството ми на
съдия-докладчик по
НОХД№22/2016 по описа на
Балчишкия районен съд,след
като се запознах с материалите
по делото,за да се произнеса
взех предвид следното :
НОХД№22/2016 по описа на БРС
е образувано по внесен
обвинителен акт срещу
подсъдимия А.Д.Т. ***,за
извършено престъпление по
чл.195 ал.1т.4 5 от НК.
Досъдебното
производство№36/2015 по описа
на Ру на МВР-Балчик,въз основа
на което е образувано
НОХД№22/2016 по описа на БРС
е образувано и водено срещу
двама обвиняеми А.Д.Т. и А.Б.Р..
По отношение на подсъдимия
А.Б.Р.,в хода на досъдебното
производство е постигнато
споразумение между
него,процесуалния му
представител и Районна
прокуратураБалчик.Споразумението по

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

Докладчик

Мотиви за отвода
отношение на обвиняемия Радев
е внесено в Районен съдБалчик,където е образувано
НОХД№6/2016 по описа на
БРС.НОХД№6/2016 по описа на
БРС е приключило с влязло в
сила Определение№2 от
14.01.2016год.с което
споразумението е
одобрено,подсъдимия Радев е
признат за виновен по чл.195
ал.1т.т.4и5във вр.чл.194 ал.1във
вр.чл.55 ал.1т.1 от НК,като му е
наложено наказание лишаване от
свобода за срок от три
месеца,което наказание,на
основание чл.66 ал.1 от НК е
отложено с изпитателен срок от
три години. Съдия-докладчик по
НОХД№6/2016 по описа на БРС е
съдия Галин Георгиев. Считам,че
са налице условията на
чл.31ал.2във вр.чл.29 ал.1 т.1б.Б
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.29ал.1т.1 б.Б
от НПК, Р А З П О Р Е Ж Д А М :
ИЗВЪРШВАМ САМООТВОД,в
качеството ми на съдиядокладчик по НОХД№22/2016 по
описа на Районен съд-Балчик,на
основание чл.31 ал.2във

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

4

Дата на заседание

ЗЗ/РЗ от 2.2.2016
Дата на обявяване:
2.2.2016

Вид №/г. на дело

ГрД № 39/2016

Докладчик

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

Мотиви за отвода
вр.чл.29ал.1т.1б.Б от НПК.
ДЕЛОТО да се докладва на
разпределящия съдия за
определяне на друг съдиядокладчик.
Делото е образувано по молба от
В.С.С.-Ж. ЕГН:********** настоящ
адрес *** с посочен адрес за
връчване съдебни книжа
гр.Балчик, ул. Черно море № 26,
ет.2, чрез адв. П.Г. от ДАК за
издаване на Заповед за защита
по ЗЗДН-чл.8, ал.1 от същия
против С.О.Ж. ЕГН:********** *** и
настоящ адрес *** Съдия
докладчик Иванов като се
запозна с доказателствата по
делото установи, че ответника по
е зам. кмета на Община Балчик.
На съдия Иванов се налага да
влиза в служебни и лични
взаимоотношения с ответника по
повод повдигнати спорове и
жалби от съсед, както и е в
служебни отношения с
родителите на молителката. С
оглед на това състава на съдът
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

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

5

Дата на заседание

ЗЗ/РЗ 2 от 2.2.2016
Дата на обявяване:
2.2.2016

Вид №/г. на дело

ГрД № 39/2016

Докладчик

Докладчик: ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА

Мотиви за отвода
съдия докладчик Цонко Иванов
се отвежда като съдия по делото.
Делото да се докладва на
Административния ръководител Председателя на Балчишки
районен съд за разпореждане и
определяне на друг съдиядокладчик. Определението не
подлежи на обжалване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№
02.02.2016г. гр.Балчик Балчишки
районен съд , граждански състав
в закрито заседание на втори
февруари две хиляди и
шестнадесета година в състав :
Председател : Ивелина Велчева
секретар прокурор изслуша
докладваното съдия Велчева
гр.дело № 39 по описа за 2016г. и
за да се произнесе взе предвид
следното: Производството е
образувано по молба от В.С.С.Ж. ЕГН:********** *** против
С.О.Ж. ЕГН:********** *** за
налагане на мерки за защита по
ЗЗДН. Като адм.ръководител ми
се налага да влизам в служебни
взаимоотношения с ответника в
качеството му на зам.кмет на
Община Балчик, както и в
служебни взаимоотношения с
родителите на молителката –
вещи лица по делата. С оглед на
това смятам, че следва да се

Имена на новия
докладчик

ГАЛИН ХРИСТОВ
ГЕОРГИЕВ

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

6

Дата на заседание

ЗЗ/РЗ 3 от 2.2.2016
Дата на обявяване:
2.2.2016

Вид №/г. на дело

ГрД № 39/2016

Докладчик

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Мотиви за отвода
отведа от разглеждане на делото
за да не се породят основателни
съмнения в моята
безпристрастност както по
неговия ход, така и в крайния
съдебен акт. Водим от
изложеното и на осн.чл.22 ал.1
т.6 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И
: ОТВЕЖДАМ се като съдия –
докладчик от разглеждане на
гр.д.№39/2016г. по описа на БРС.
Делото да се докладва на
разпределящия за определяне
на съдия докладчик на принципа
на случайния избор чрез ЦСРД.
Определението не подлежи на
обжалване. Съдия:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№
02.02.2016г. гр.Балчик Балчишки
районен съд , граждански състав
в закрито заседание на втори
февруари две хиляди и
шестнадесета година в състав :
Председател : Галин Георгиев
секретар прокурор изслуша
докладваното съдия Георгиев
гр.дело № 39 по описа за 2016г. и
за да се произнесе взе предвид
следното: Производството е
образувано по молба от В.С.С.Ж. ЕГН:********** *** против
С.О.Ж. ЕГН:********** *** за
налагане на мерки за защита по
ЗЗДН. Съпругата ми работи в

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

7

Дата на заседание

ЗЗ/РЗ от 9.2.2016
Дата на обявяване:
9.2.2016

Вид №/г. на дело

ГрД № 50/2016

Докладчик

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

Мотиви за отвода
общинска администрация, а
ответникът е заместник кмет на
Община Балчик.Дъщерята на
страните е съученик на сина на
съдия докладчика. Като съдия ми
се налага да влизам в служебни
взаимоотношения с ответника в
качеството му на зам.кмет на
Община Балчик, както и в
служебни взаимоотношения с
родителите на молителката –
вещи лица по делата. С оглед на
това смятам, че следва да се
отведа от разглеждане на делото
за да не се породят основателни
съмнения в моята
безпристрастност както по
неговия ход, така и в крайния
съдебен акт. Водим от
изложеното и на осн.чл.22 ал.1
т.6 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И
: ОТВЕЖДАМ се като съдия –
докладчик от разглеждане на
гр.д.№39/2016г. по описа на БРС.
Делото да се докладва на
Председателя за по – нататъшни
действия. Определението не
подлежи на обжалване. Съдия:
Цонко Иванов, съдия в
Балчишкия районен съд,
гражданско отделение в закрито
заседание на девети февруари
две хиляди и шестнадесета
година, след извършена

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

8

Дата на заседание

ЗЗ/РЗ от 19.2.2016
Дата на обявяване:
19.2.2016

Вид №/г. на дело

ГрД № 550/2015

Докладчик

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

Мотиви за отвода
проверка по гр. д. № 50/2016г. по
описа на БРС констатира
следното: Предмет на
производството е иск по чл.127
СК предявен от ищеца, с
пълномощник адвокат К.И.
***(пълн. л.13. Наличието на
съпружески отношения между
съдия-докладчик и
представителя на ищеца 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 от
разглеждането на гр.д. №
50/2016г. по описа на БРС.
ДЕЛОТО да се докладва на
Председателя на БРС за
разпределянето му на друг
докладчик.
В срока за отговор ответника
„Яйца и птици-Зора“ АД
с.Дончево, чрез пълномощника
си адв. К.П. от САК с молба вх. №
607/17.02.2016г. излага
обстоятелства които са
основание съдия докладчик
Иванов да се отведе на осн.
чл.22, ал.1, т.6 ГПК и моли да се
уважи молбата му. С оглед
обстоятелствата и
доказателствата съдия Иванов
счита, че следва да се отведе от
участие в делото за да не се

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

9

Дата на заседание

О.С.З от 26.2.2016
Дата на обявяване:
26.2.2016

Вид №/г. на дело

АНД № 3/2016

Докладчик

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Мотиви за отвода
породят основателни съмнения в
неговото безпристрастие. Поради
това, Р А З П О Р Е Д И :
ОТВЕЖДАМ се като съдиядокладчик от разглеждането на
гр.д. № 550/2015г. по описа на
БРС. ДЕЛОТО да се докладва на
Председателя на БРС за
разпределянето му на друг
докладчик.
СЪДЪТ съобрази следното: По
АНХД №253/2015г. по описа на
БРС със страни жалбоподател
И.Н.Г. и административно
наказващ орган Комисията за
финансов надзор гр.София се е
произнесъл с решение
№13/16.02.2016г. Настоящото
производство и горецитираното
производство са между едни и
същи страни и с аналогичен
предмет. С оглед направеното
искане за отвод на настоящият
съдебен състав съобразявайки
мотивите на проц.представител
на жалбоподателя, както и
породеното съмнение относно
предубедеността на настоящият
съдебен състав, с оглед
обстоятелството, че същият вече
се е произнесъл със съдебно
решение по друго
административно наказателно
дело с аналогичен предмет, и

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

10

Дата на заседание

ЗЗ/РЗ от 7.3.2016
Дата на обявяване:
7.3.2016

Вид №/г. на дело

ЧНД № 82/2016

Докладчик

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Мотиви за отвода
изхождайки от принципа на
независимост, и
безпристрастност на съда и
породените съмнения за
безпристрастността на
настоящият съдебен състав,
счита че следва да се приеме, че
са налице условията на чл.84
ЗАНН във вр. чл.29 ал.2 от НПК.
С оглед изложеното съдът счита
че може да се породи
основателно съмнение за
безпристрастността и
обективността на съдиядокладчика при постановяването
на евентуален съдебен акт по
НАХД№3/2016г. по описа на БРС.
Водим от гореизложеното и на
основание чл.84 от ЗАНН във вр.
чл.31 ал.2 от НПК, във вр. чл.29
ал.2 от НПК СЪДЪТ О П Р Е Д Е
Л И : НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ИЗВЪРШВА ОТВОД по искане на
жалбоподателя на основание
чл.84 от ЗАНН във вр. чл.31 ал.2
от НПК във вр.чл.29, ал.2 НПК.
Делото да се докладва на
разпределящият съдия за
определяне на нов съдиядокладчик. Определението не
подлежи на обжалване.
Днес,07.03.2016г.,аз,Галин
Георгиев в качеството ми на
съдия-докладчик по

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

Докладчик

Мотиви за отвода
ЧНД№82/2016 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№82/2016 по
описа на БРС. Производството у
образувано за одобряване на
протокол за претърсване и
изземване в недвижим
имот,находящ се в гр.Балчик
ж.к.Балик бл.34 вх.Г ет.3
ап.7.Образувано е бързо
производство№46/2016 по описа
на РУ на МВР-Балчик срещу
К.И.И. ЕГН********** *** за
извършено престъпление по
чл.354А ал.3 т.1 от НК. В
качеството си на съдиядокладчик съобразявам следните
обстоятелства: Обвиняемият е
познат и съсед на съдиядокладчика,който е с постоянен
адрес ***. 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

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

11

Дата на заседание

ЗЗ/РЗ от 7.3.2016
Дата на обявяване:
7.3.2016

Вид №/г. на дело

ЧНД № 83/2016

Докладчик

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Мотиви за отвода
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№82/2016 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,07.03.2016г.,аз,Галин
Георгиев в качеството ми на
съдия-докладчик по
ЧНД№83/2016 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№83/2016 по
описа на БРС. Производството у
образувано за одобряване на
протокол за претърсване и
изземване в лек автомобил
модел „Опел Корса1,2” с
Рег.№ТХ 1949ТХ,,собственост на
Иван Янков И. ЕГН********** и
ползван от К.И.И. ЕГН**********
***.Образувано е бързо
производство№46/2016 по описа

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

Докладчик

Мотиви за отвода
на РУ на МВР-Балчик срещу
К.И.И. ЕГН********** *** за
извършено престъпление по
чл.354А ал.3 т.1 от НК. В
качеството си на съдиядокладчик съобразявам следните
обстоятелства: Обвиняемият и
неговия баща Иван И.,собственик
на автомобила,живеят в
гр.Балчик ж.к.Балик бл.34 вх.Г
ет.3 ап.7. Обвиняемият е познат
и съсед на съдиядокладчика,който е с постоянен
адрес ***. 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 съдиядокладчик по ЧНД№83/2016 по
описа на Районен съд-Балчик,на

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

Дата на заседание

12

ЗЗ/РЗ от 7.3.2016
Дата на обявяване:
7.3.2016

13

ЗЗ/РЗ от 16.3.2016
Дата на обявяване:
16.3.2016

Вид №/г. на дело

Докладчик

ГрД № 101/2016

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

НЧХД № 96/2016

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Мотиви за отвода
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 като съдиядокладчик от разглеждането на
гр.д. № 101/2016г. по описа на
БРС. ДЕЛОТО да се докладва на
председателя на БРС за
разпределянето му на друг
докладчик.
Делото е образувано по внесена
от В.А.М. ЕГН **********
***,тъжба,срещу П.А.М. ***.
Обвинението е по чл.148
ал.1т.1във вр.чл.146 ал.1пр.1 от
НК и чл.147 ал.1пр.1 от НК. От
изложеното в тъжбата се
установява,че твърдяната
фактическа обстановка се е
случила на територията на
Районен съд-Балчик,в публично
съдебно заседание по
НЧХД№86/2015 по описа на
Районен съд-Балчик.Като
очевидци на случилото се са
цитирани съдиядокладчика,секретарпротоколиста.Като писмено
доказателство е приложен
протокол от съдебно
заседание,подписан от съдиядокладчика и секретар

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

Докладчик

Мотиви за отвода
протоколиста.В тъжбата
си,тъжителя моли съда да
допусне гласни доказателства.
Настоящият съдия-докладчик е
работил със секретар
протоколиста Снежана Славова,в
колегиални отношения е със
съдия-докладчика по
НЧХД№86/2015по описа на БРСДаниела Игнатова. С оглед
изложеното,считам,че
разглеждането на делото от
настоящия състав би поставило
под съмнение
безпристрастността на
настоящия състав. За
осигуряване на условията на
обективен процес,и разкриване
на обективната
истина,настоящия състав
счита,че по отношение на него са
налице условията за 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
НЧХД№96/2016 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

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

14

Дата на заседание

ЗЗ/РЗ от 17.3.2016
Дата на обявяване:
17.3.2016

Вид №/г. на дело

НЧХД № 96/2016

Докладчик

Докладчик: ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

Мотиви за отвода
съдия-докладчик.
Производството е образувано по
внесена тъжба от В.А.М. с
ЕГН********** ***,срещу П.А.М. с
ЕГН********** ***,за извършено от
него престъпление по
чл.148,ал.1,т.1във вр.с
чл.146,ал.1,предл.първо и
чл.147,ал.1,предл.първо от НК.
Подсъдимият по настоящото
дело е баща на тъжител по
НЧХД№86/2015Г. по описа на
РС-Балчик,съдия-докладчик по
което съм аз. В това си качество
и с оглед изложеното в жалбата
от М.,думите предмет на
обвинението по настоящото
делото НЧХД№96/2016г.са
протоколирани в протокол от
проведено с.з. на 23.09.2015г.,в
мое присъствие. Дадените
показания ще се анализират като
доказателства в посоченото дело
,при постановяване на
присъдата.Ако има обосновано
предположение,че изречените от
М. думи осъществяват състава
на престъплението посочено в
тъжбата,то същото следва да се
доказва с посочените в НПК
средства ,в частност от които са
и свидетелските показания.Като
се изключи факта,че са изречени
в с.з.,по което съдия –докладчик

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

15

Дата на заседание

ЗЗ/РЗ от 18.3.2016
Дата на обявяване:
18.3.2016

Вид №/г. на дело

НЧХД № 96/2016

Докладчик

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

Мотиви за отвода
съм била аз,то ,следва наред с
посочените свидетели в тъжбата
такъв да бъда и аз,което от своя
страна,поражда предубедеността
ми при разглеждане на делото и
участието ми в друго
процесуално качество. С оглед
възможността ,да се изразят
съмнения относно
безпристрастността на съдиядокладчика ,считам,че следва да
си направя отвод като съдиядокладчик, с оглед осигуряване
на принципите за разкриване на
обективната истина и
безпристрастност. 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 НЧХД№96/2016г.по
описа на Районен Съд-Балчик.
ДЕЛОТО да се докладва на
Административния ръководител
на Районен Съд-Балчик за
определяне на друг съдиядокладчик. РАЗПОРЕЖДАНЕТО
не подлежи на обжалване!
Производството е образувано по
внесена тъжба от В.А.М. с
ЕГН:********** ***, срещу П.А.М. с
ЕГН:********** ***, за извършено от
него престъпление по чл.148
,ал.1, т.1 във вр.с чл.146, ал.1,

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

Докладчик

Мотиви за отвода
предл. първо и чл.147, ал.1,
предл. първо от НК. От
изложеното в тъжбата се
установява, че твърдяната
фактическа обстановка се е
случила на територията на
Районен съд-Балчик, в публично
съдебно заседание по НЧХД
№86/2015г. по описа на РСБалчик. Като очевидци на
случилото се са цитирани съдиядокладчик Д. Игнатова и
секретар-протоколист С.Славова.
Като писмено доказателство е
приложен протокол от съдебно
заседание, подписан от съдиядокладчика и секретар
протоколиста. В тъжбата си,
тъжителя моли съдът да допусне
гласни доказателства. Като
вероятни свидетели може да
бъдат призовани съдиядокладчик Д. Игнатова и
секретар-протоколист С.Славова.
Настоящият съдия-докладчик е
работил със секретар
протоколиста Снежанка Славова,
която в момента е деловодител
по делата на съдия Иванов,
който е в колегиални отношения
е със съдия-докладчик по НЧХД
№86/2015по описа на БРСДаниела Игнатова. С оглед
изложеното, считам, че

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

Дата на заседание

16

ЗЗ/РЗ от 31.3.2016
Дата на обявяване:
31.3.2016

17

ЗЗ/РЗ от 6.4.2016
Дата на обявяване:
6.4.2016

Вид №/г. на дело

Докладчик

ГрД № 68/2016

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ГрД № 128/2016

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

Мотиви за отвода
разглеждането на делото от
настоящия състав би поставило
под съмнение
безпристрастността на
настоящия състав. За
осигуряване на условията на
обективен процес, и разкриване
на обективната истина,
настоящия състав счита, че по
отношение на него са налице
условията за 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 НЧХД
№96/2016 по описа на Районен
съд-Балчик на основание чл.31
ал.1във вр. чл.29 ал.2 от НПК.
ДЕЛОТО да се докладва на
Председателя на РС-Балчик за
определяне на друг съдиядокладчик.
ОТВЕЖДАМ се като съдиядокладчик от разглеждането на
гр.д. № 68/2016г. по описа на
БРС. ДЕЛОТО да се докладва на
Председателя на БРС за
разпределянето му на друг
докладчик.
ОТВЕЖДАМ се като съдиядокладчик от разглеждането на
гр.д. № 128/2016г. по описа на

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

18

Дата на заседание

ЗЗ/РЗ от 18.4.2016
Дата на обявяване:
18.4.2016

Вид №/г. на дело

НОХД № 131/2016

Докладчик

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Мотиви за отвода
БРС. ДЕЛОТО да се докладва на
председателя на БРС за
разпределянето му на друг
докладчик.
Производството е образувано по
внесено споразумение от
Районна прокуратура-Балчик и
обвиняемите М.В.С. и М.С.Я.. В
качеството си на съдиядокладчик,съобразявам следните
обстоятелства: По досъдебно
производство№99/2013 по описа
на РУ на МВР-Балчик са
привлечени като обвиняеми
седем лица.По отношение само
на четирима от тях,а именно
Д.А.П.,Д.А.К.,Ш.В.В. и М.С.М. е
бил внесен обвинителен акт от
Районна прокуратура-Балчик.
Образувано е НОХД147/2013по
описа на БРС В хода на висящия
наказателен процес е постигнато
споразумение между четиримата
подсъдими,пострадалия и
Районна прокуратура-Балчик. С
Определение№16 от
19.03.2014год.влязло в сила на
19.03.2014год.,горепосочените
четирима подсъдими са признати
за виновни по повдигнатите им
обвинения и са им наложени
различни наказания по НК.
Съдия-докладчик по
НОХД№147/2013по описа на БРС

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

19

Дата на заседание

ЗЗ/РЗ 2 от 18.4.2016
Дата на обявяване:
18.4.2016

Вид №/г. на дело

НОХД № 131/2016

Докладчик

Докладчик: ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

Мотиви за отвода
е бил Галин Георгиев. С оглед
гореописания факт,в качеството
си на съдия-докладчик
преценявам,че са налице
условията на чл.29 ал.1 т.1б.Б от
НПК. За осигуряване на
условията на обективен процес,и
разкриване на обективната
истина,настоящия състав
счита,че по отношение на него са
налице условията за самоотвод.
Водим от гореизложеното и на
основание чл.31 ал.1 във
вр.чл.29 ал.1т.1б.Б от НПК Р А З
П О Р Е Ж Д А М : ИЗВЪРШВАМ
САМООТВОД,в качеството ми на
съдия-докладчик по
НОХД№131/2016 по описа на
Районен съд-Балчик,на
основание чл.31 ал.1във вр.
чл.29 ал.1т.1б.Б от НПК. ДЕЛОТО
да се докладва на
разпределящия съдия за
определяне на друг съдиядокладчик.
Производството е образувано по
внесено споразумение от
Районна прокуратура-Балчик и
обвиняемите М.В.С. и М.С.Я.. В
качеството си на съдиядокладчик,съобразявам следните
обстоятелства: По досъдебно
производство№99/2013 по описа
на РУ на МВР-Балчик са

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

Докладчик

Мотиви за отвода
привлечени като обвиняеми
седем лица,едно от които е бил и
лицето М.Ю.М.. По отношение
подс.М.Ю.М. е внесено
споразумение,сключено между
него,представител на РП-Балчик
и адв.С.. Образувано е
НОХД81/2016г.по описа на БРС.
С Определение№14 от
19.03.2016год.влязло в сила на
19.03.2016год.,подсъдимият
Михайлов е признат за виновен
по повдигнатото му обвинение и
му е наложено наказание по НК.
Съдия-докладчик по
НОХД№81/2016по описа на БРС
е бил Даниела Игнатова. С оглед
гореописания факт,в качеството
си на съдия-докладчик
преценявам,че са налице
условията на чл.29 ал.1 т.1б.Б от
НПК. За осигуряване на
условията на обективен процес,и
разкриване на обективната
истина,настоящия състав
счита,че по отношение на него са
налице условията за самоотвод.
Водим от гореизложеното и на
основание чл.31 ал.1 във
вр.чл.29 ал.1т.1б.Б от НПК Р А З
П О Р Е Ж Д А М : ИЗВЪРШВАМ
САМООТВОД,в качеството ми на
съдия-докладчик по
НОХД№131/2016 по описа на

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

Дата на заседание

20

О.С.З от 26.4.2016
Дата на обявяване:
27.4.2016

21

ЗЗ/РЗ от 4.5.2016
Дата на обявяване:
4.5.2016

22

ЗЗ/РЗ от 16.5.2016
Дата на обявяване:
16.5.2016

23

ЗЗ/РЗ от 17.5.2016
Дата на обявяване:

Вид №/г. на дело

ГрД № 550/2015

ГрД № 550/2015

Докладчик

Докладчик: ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА

Докладчик: ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

ГрД № 550/2015

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

НОХД № 185/2016

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Мотиви за отвода
Районен съд-Балчик,на
основание чл.31 ал.1във вр.
чл.29 ал.1т.1б.Б от НПК. ДЕЛОТО
да се докладва на
разпределящия съдия за
определяне на друг съдиядокладчик.
НА ОСН ЧЛ.22 ал.1 т.6 от ГПК СЕ
ОТВЕЖДА ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ
НА ПРОИЗВОДСТВОТО.
ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА НА
РАЗПРЕДЕЛЯЩИЯ ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДИЯДОКЛАДЧИК.
САМООТСТРАНЯВА СЕ от
разглеждането на гр.дело №550
по описа на Районен Съд-Балчик
за 2015г. ДЕЛОТО да се
докладва на Председателя на
РС-Балчик , за определяне на
нов съдия –докладчик.
РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи
на обжалване!
САМООТВЕЖДА СЕ от
разглеждането на гр.дело №550
по описа на Районен Съд-Балчик
за 2015г. ДЕЛОТО да се
докладва на Председателя на
РС-Балчик , за определяне на
нов съдия –докладчик.
РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи
на обжалване!
В качеството си на съдиядокладчик съобразявам следните

Имена на новия
докладчик

ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

ГАЛИН ХРИСТОВ
ГЕОРГИЕВ

ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

Дата на заседание
17.5.2016

Вид №/г. на дело

Докладчик

Мотиви за отвода
обстоятелства: Пострадалия от
престъплението С.Д.Г. е кумец на
съдия-докладчика.Свидетелят
Д.Г. е негов баща.Свидетелката
Д.Д. е дъщеря И. Тодоров
Добрев,който е кръстник на
съдия-докладчика.Свидетелите и
техните семейства са в
приятелски отношения със
семейството на съдиядокладчика. Налице са връзки по
сватовство и приятелство,между
съдия-докладчика,пострадалия и
свидетелите Д. и Д.Г.. 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 съдиядокладчик по НОХД№185/2016
по описа на Районен съд-

Имена на новия
докладчик
ИГНАТОВА

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

Дата на заседание

24

ЗЗ/РЗ от 25.5.2016
Дата на обявяване:
25.5.2016

25

ЗЗ/РЗ от 1.7.2016
Дата на обявяване:
1.7.2016

26

ЗЗ/РЗ от 26.7.2016
Дата на обявяване:
26.7.2016

27

ЗЗ/РЗ от 28.7.2016
Дата на обявяване:
28.7.2016

Вид №/г. на дело

Докладчик

ГрД № 222/2016

Докладчик: ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА

ЧГД № 327/2016

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ГрД № 68/2016

Докладчик: ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА

ГрД № 68/2016

Докладчик: ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

Мотиви за отвода
Балчик,на основание чл.31
ал.2във вр.чл.29ал.2 от НПК.
ДЕЛОТО да се докладва на
разпределящия съдия за
определяне на друг съдиядокладчик.
ОТВЕЖДА се от разглеждане на
гр.д.№222/2016г. по описа на РС
Балчик. Делото да се докладва
на разпределящия за
определяне на друг съдиядокладчик на принципа на
случайния подбор.
Определението не подлежи на
обжалване.
ОТВЕЖДАМ се от разглеждането
на ч.гр.д. № 327/2016г. по описа
на БРС. ДЕЛОТО да се докладва
на Председателя на БРС за
разпределянето му на друг
докладчик.
ОТСТРАНЯВА СЕ като съдиядокладчик по гр.д.№68/2016г. по
описа на БРС. ДЕЛОТО ДА СЕ
докладва на разпределящия
съдия за определяне на съдия докладчик чрез ЦСРД на
принципа на случайния избор.
Определението не подлежи на
обжалване.
ИЗВЪРШВАМ САМООТВОД ,в
качеството ми на съдиядокладчик по гр.дело №68 по
описа на Районен Съд-Балчик за

Имена на новия
докладчик

ЦОНКО СЛАВКОВ
ИВАНОВ

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

ГАЛИН ХРИСТОВ
ГЕОРГИЕВ

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

Дата на заседание

28

ЗЗ/РЗ от 1.8.2016
Дата на обявяване:
1.8.2016

29

ЗЗ/РЗ от 2.9.2016
Дата на обявяване:
2.9.2016

Вид №/г. на дело

Докладчик

ГрД № 68/2016

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

НОХД № 297/2016

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Мотиви за отвода
2016г.,на осн.чл.22,ал.1,т.6 от
ГПК! ДЕЛОТО да се докладва на
Председателя на РС-Балчик , за
определяне на нов съдия –
докладчик. РАЗПОРЕЖДАНЕТО
не подлежи на обжалване!
ПРАВИ САМООТВОД в
качеството си на съдиядокладчик по гр.дело№68/2016
по описа на Районен съдБалчик,на основание чл.22
ал.1т.6 от ГПК. ДЕЛОТО да се
докладва на Административния
ръководител или на
разпределящия съдия за
определяне на друг съдиядокладчик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не
подлежи на обжалване.
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 съдиядокладчик по НОХД№297/2016
по описа на Районен съдБалчик,на основание чл.31
ал.2във вр.чл.29ал.2 от НПК.
ДЕЛОТО да се докладва на
разпределящия съдия за

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

Дата на заседание

30

ЗЗ/РЗ от 2.9.2016
Дата на обявяване:
2.9.2016

31

ЗЗ/РЗ от 20.9.2016
Дата на обявяване:
20.9.2016

32

ЗЗ/РЗ от 29.9.2016
Дата на обявяване:
29.9.2016

33

ЗЗ/РЗ 2 от 29.9.2016
Дата на обявяване:
29.9.2016

Вид №/г. на дело

Докладчик

ГрД № 338/2016

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ГрД № 444/2016

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ЧНД № 324/2016

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ЧНД № 324/2016

Докладчик: ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

Мотиви за отвода
определяне на друг съдиядокладчик.
ОТВЕЖДАМ се като съдиядокладчик от разглеждането на
гр.д. № 338/2016г. по описа на
БРС. ДЕЛОТО да се докладва на
Председателя на БРС за
разпределянето му на друг
докладчик.
О П Р Е Д Е Л И : ОТВЕЖДАМ се
от разглеждането на гр.д. №
444/2016г. по описа на БРС.
ДЕЛОТО да се докладва на
председателя на БРС за
разпределянето му на друг
съдия-докладчик.
ИЗВЪРШВАМ САМООТВОД,в
качеството ми на съдиядокладчик по ЧНД№324/2016 по
описа на Районен съд-Балчик,на
основание чл.31 ал.1във вр.чл.29
ал.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 ЧНД№324/2016 по
описа на Районен съд-Балчик,на
основание чл.31 ал.1,във
вр.чл.29 ал.1,б.”в” от НПК.
ДЕЛОТО да се докладва на
разпределящия съдия за
определяне на друг съдия-

Имена на новия
докладчик

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

Дата на заседание

34

ЗЗ/РЗ от 5.10.2016
Дата на обявяване:
5.10.2016

35

ЗЗ/РЗ от 6.10.2016
Дата на обявяване:
6.10.2016

36

ЗЗ/РЗ от 7.10.2016
Дата на обявяване:
7.10.2016

37

ЗЗ/РЗ 2 от 7.10.2016
Дата на обявяване:
7.10.2016

Вид №/г. на дело

Докладчик

ГрД № 300/2016

Докладчик: ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА

ГрД № 300/2016

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ГрД № 300/2016

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ГрД № 300/2016

Докладчик: ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

Мотиви за отвода
докладчик.
О П Р Е Д Е Л И : ОТВЕЖДАМ се
като съдия – докладчик от
разглеждане на гр.д.№300/2016г.
по описа на БРС. Делото да се
докладва на разпределящия за
определяне на съдия докладчик
на принципа на случайния избор
чрез ЦСРД. Определението не
подлежи на обжалване.
ОТВЕЖДАМ се от разглеждането
на гр.д. № 300/2016г. по описа на
БРС. ДЕЛОТО да се докладва на
председателя на БРС за
разпределянето му на друг
съдия-докладчик.
ПРАВИ САМООТВОД в
качеството си на съдиядокладчик по гр.дело№300/2016
по описа на Районен съдБалчик,на основание чл.22
ал.1т.6 от ГПК. ДЕЛОТО да се
докладва на Административния
ръководител или на
разпределящия съдия 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 на Районен Съд-

Имена на новия
докладчик

ЦОНКО СЛАВКОВ
ИВАНОВ

ГАЛИН ХРИСТОВ
ГЕОРГИЕВ

ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

Дата на заседание

38

ЗЗ/РЗ от 14.10.2016
Дата на обявяване:
14.10.2016

39

ЗЗ/РЗ от 21.10.2016
Дата на обявяване:
21.10.2016

40

ЗЗ/РЗ от 25.10.2016
Дата на обявяване:
25.10.2016

41

ЗЗ/РЗ от 26.10.2016
Дата на обявяване:

Вид №/г. на дело

АНД № 350/2016

Докладчик

Докладчик: ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

ГрД № 270/2015

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ГрД № 270/2015

Докладчик: ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА

ГрД № 270/2015

Докладчик: ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА

Мотиви за отвода
Балчик . Определението не
подлежи на обжалване.
На осн.чл.29,ал.1,т.1,б.”а” от
НПК,ИЗВЪРШВАМ отвод в
качеството ми на съдиядокладчик по
НАХД№350/2016г.по описа на
Районен Съд-Балчик. ДЕЛОТО
да се докладва на
разпределящият съдия за
определяне на друг съдиядокладчик. РАЗПОРЕЖДАНЕТО
не подлежи на обжалване!
На основание чл.22, ал.1, т.6 от
ГПК съдия докладчик Цонко И. 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.
ОТВЕЖДАМ се като съдия –
докладчик от разглеждане на
гр.д.№270/2015г. по описа на РС
Балчик. Делото да се докладва
на разпределящия за
определяне на съдия докладчик
на принципа на случайния избор
чрез ЦСРД. Определението не
подлежи на обжалване.
На основание чл.22, ал.1, т.6 от
ГПК, съдия - докладчик Даниела

Имена на новия
докладчик

ГАЛИН ХРИСТОВ
ГЕОРГИЕВ

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

ИГНАТОВА

26.10.2016

42

ЗЗ/РЗ 2 от 26.10.2016
Дата на обявяване:
26.10.2016

43

ЗЗ/РЗ от 31.10.2016
Дата на обявяване:
31.10.2016

44

ЗЗ/РЗ от 31.10.2016
Дата на обявяване:

Докладчик

ГрД № 270/2015

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ГрД № 157/2016

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ГрД № 456/2016

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

Мотиви за отвода
Игнатова се отвежда като съдия
по делото-гр.дело №270/2015г.
по описа на РС-Балчик! Делото
да се докладва на
разпределящият , за определяне
на съдия-докладчик на принципа
на случайния избор чрез ЦСРД .
Определението не подлежи на
обжалване.
ПРАВИ САМООТВОД в
качеството си на съдиядокладчик по гр.дело№270/2015
по описа на Районен съдБалчик,на основание чл.22
ал.1т.6 от ГПК. ДЕЛОТО да се
докладва на Административния
ръководител или на
разпределящия съдия 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 -Председателя на
Балчишки районен съд за
разпореждане и определяне на
друг съдия-докладчик.
Определението не подлежи на
обжалване.
ОТВЕЖДАМ се от разглеждането
на гр.д. № 456/2016г. по описа на

Имена на новия
докладчик
ВЕЛЧЕВА

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В РАЙОНЕН СЪД - ГР.БАЛЧИК
Брачни дела, Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

Докладчик

31.10.2016

45

ЗЗ/РЗ от 31.10.2016
Дата на обявяване:
31.10.2016

46

ЗЗ/РЗ от 3.11.2016
Дата на обявяване:
3.11.2016

47

ЗЗ/РЗ от 17.11.2016
Дата на обявяване:
17.11.2016

48

ЗЗ/РЗ от 16.12.2016
Дата на обявяване:
16.12.2016

ГрД № 458/2016

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ГрД № 520/2016

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ГрД № 556/2016

Докладчик: ЦОНКО
СЛАВКОВ ИВАНОВ

ГрД № 520/2016

Докладчик: ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА

Мотиви за отвода
БРС. ДЕЛОТО да се докладва на
Председателя на БРС за
разпределянето му на друг
докладчик.
ОТВЕЖДАМ се от разглеждането
на гр.д. № 458/2016г. по описа на
БРС. ДЕЛОТО да се докладва на
Председателя на БРС за
разпределянето му на друг
докладчик.
ОТВЕЖДАМ се като съдиядокладчик от разглеждането на
гр.д. № 520/2016г. по описа на
БРС. ДЕЛОТО да се докладва на
председателя на БРС за
разпределянето му на друг
докладчик.
ОТВЕЖДАМ се като съдиядокладчик от разглеждането на
гр.д. № 556/2016г. по описа на
БРС. ДЕЛОТО да се докладва на
председателя на БРС за
разпределянето му на друг
докладчик.
ОТВЕЖДАМ се като съдия –
докладчик от разглеждане на
гр.д. № 520/2016 г. по описа на
Районен съд Балчик. Делото да
се докладва на разпределящия
за определяне на съдия
докладчик на принципа на
случайния избор чрез ЦСРД.
Определението не подлежи на
обжалване.

Имена на новия
докладчик
ВЕЛЧЕВА

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

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 1.1.2016г. до 31.12.2016г.
Пореден
№

Дата на заседание

49

ЗЗ/РЗ от 19.12.2016
Дата на обявяване:
19.12.2016

50

ЗЗ/РЗ от 20.12.2016
Дата на обявяване:
20.12.2016

51

ЗЗ/РЗ от 21.12.2016
Дата на обявяване:
21.12.2016

Вид №/г. на дело

НОХД № 434/2016

ГрД № 520/2016

ГрД № 520/2016

Докладчик

Докладчик: ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

Докладчик: ДАНИЕЛА
ЙОРДАНОВА
ИГНАТОВА

Докладчик: ГАЛИН
ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Мотиви за отвода
РАЗПОРЕЖДАМ:
ИЗВЪРШВАМ отвод в качеството
ми на съдия-докладчик по
НОХД№434/2016г.по описа на
Районен Съд-Балчик. ДЕЛОТО
да се докладва на
разпределящият съдия за
определяне на друг съдиядокладчик. РАЗПОРЕЖДАНЕТО
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 на Районен СъдБалчик . Определението не
подлежи на обжалване.
ПРАВИ САМООТВОД в
качеството си на съдиядокладчик по гр.дело№520/2016
по описа на Районен съдБалчик,на основание чл.22
ал.1т.6 от ГПК. ДЕЛОТО да се
докладва на Административния
ръководител или на
разпределящия съдия за
определяне на друг съдиядокладчик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не
подлежи на обжалване.

Имена на новия
докладчик

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

ГАЛИН ХРИСТОВ
ГЕОРГИЕВ

ИВЕЛИНА
ДИМИТРОВА
ВЕЛЧЕВА

