
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД 
 

РЕГИСТЪР 

на ОТВОДИТЕ по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК в 

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ 

Граждански дела от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 
 

 

 

 

 

Дата на 

заседание 

 

Вид №/г. 

на дело 

 

Докладчик 

 

Мотиви за 

отвод 

 

Докладчик 

 

Нов член на 

състава 

 

1 46/01.02.2018 ч.гр.д.№373/2018 Симеон 

Чаначев 

3 г.о. 

Предвид последователното процесуалното  

поведение на частния жалбоподател, с което по други 

други дела е изразено съмнение в безпристрас 

тността на съдия Симеон Чаначев и съдия  

Диана Хитова, отвежда съдиите Симеон  

Чаначев, Диана Хитова и Александър  

Цонев от участие в разглеждане на  ч.гр.д.  

№ 373/2018 г. – 3 г.о. 

Майя Русева 

       нов  

  докладчик 

Нов състав 

Марио Първанов 

Илияна Папазова 

Майя Русева 

2 71/19.02.2018 ч.гр.д.№610/2018 Симеон 

Чаначев 

3 г.о. 

Предвид последователното процесуалното  

поведение на частния жалбоподател, с което  

по други други дела е изразено съмнение в 

безпристрастността на съдия Симеон Чаначев 

 и съдия Диана Хитова, отвежда съдиите  

Симеон Чаначев, Диана Хитова и  

Александър Цонев от участие в разглеждане  

на ч.гр.д. № 610/2018 г. – 3 г.о. 

     Светла  

  Бояджиева 

         нов 

   докладчик 

      Нов състав 

      Веска Райчева 

   Светла Бояджиева 

      Ерик Василев 

    3 41/14.3.2018 гр.д.№ 3755/2017 Веселка 

Марева 

2 г.о. 

Поради съществуващи приятелски взаимоотно- 

шения между съдията докладчик, отвежда 

съдиите Камелия Маринова, Веселка Марева и 

Красимир Влахов от участие в разглеждане на 

гр.д. № 3755/2018 г. – 2 г.о. 

    Гергана  

    Никова 

        нов 

   докладчик 

Нов състав 

Емануела Балевска 

Снежанка Николова 

Гергана Никова 



    4 42/15.03.2018 гр.д.№475/2018 Здравка 

Първанов 

2 г.о. 

 

 

Съдия-докладчик Здравка Първанова 

констатира, че са налице предпоставките на 

чл.22, ал.6 ГПК за отстраняване на съдия 

Здравка Първанова от участие в разглеждането 

на гр.д. № 475/2018 г. – 2 г.о. 

   Камелия  

  Маринова 

        нов 

   докладчик 

Нов състав 

Камелия Маринова 

Веселка Марева 

Красимир Влахов 

 

    5 96/19.03.2018 гр.д.№4705/2017 Геника 

Михайлова 

Основателно съмнение на молителя в 

безпристрастието на докладчика по делото, 

поради което отвежда съдиите Светла 

Димитрва, Геника Михайлова и Даниела 

Стоянова от участие в разглеждане на гр.д. № 

4705/2017 г. 

      Борис 

      Илиев 

        нов 

  докладчик 

Нов състав 

Борислав Белазелков 

Борис Илиев 

Димитър Димитров 

    6 128/20.04.2018 ч.гр.д. №1504/18 Александър 

Цонев 

Предвид последователното процесуалното  

поведение на частния жалбоподател, с което  

по други други дела е изразено съмнение в 

безпристрастността на съдия Симеон Чаначев  

и съдия Диана Хитова, отвежда съдиите  

Симеон Чаначев и Диана Хитова от  

участие в разглеждане на н.гр.д. №1504/2018 г. 

 

           - 
Състав 

Стоил Сотиров 

Илияна Папазова 

  Александър Цонев-докл.  

    7 129/20.04.2018 ч.гр.д. № 1432/18 Александър 

Цонев 

Предвид последователното процесуалното  

поведение на частния жалбоподател, с което  

по други други дела е изразено съмнение в 

безпристрастността на съдия Симеон Чаначев 

 и съдия Диана Хитова, отвежда съдиите 

Симеон Чаначев и Диана Хитова от участие в 

разглеждане на ч.гр.д. № 1432/2018 г. 

 

          - 
Състав 

Велислав Павков 

Даниела Стоянова 

Александър Цонев-докл. 

 

    8 24.04.2018 гр.д.№ 4833/2017 Камелия 

Маринова 

Поради съществуващи взаимоотношения на 

член на съдебния състав, отстранява съдия 

Веселка Марева от разглеждането на гр.д. № 

4833/2017 г. по описа на ВКС, ІІ г.о. 

    

         - 
състав 

Дияна Ценева 

докл.Камелия Маринова 

Красимир Влахов 

    9 136/30.04.2018 гр.д.№4640/2017 Велислав 

Павков 

В касационното  производство по делото, като 

член на състава на ВКС, постановил 

определение по чл.288 ГПК, която е съпруга на 

съдия Велислав Павков, член на настоящия 

 

          - 
Състав 

докл.Бойка Стоилова 

Мария Иванова 

Мими Фурнаджиева 



състав. Отвежда от състава съдия Велислав 

Павков от разглеждане на гр.д. № 4640/2017 г. 

по описа на ВКС, ІV г.о. 

   

   10 

 

146/14.05.2018 

 

гр.д.№4640/2017 
 

Бойка 

Стоилова 

 

Съобразно заповед № 676/12.ІV.2018 г., 

изменяща Правилата за разпределение, 

образуване и подреждане на  делата в ГК и ТК 

на ВКС е определена съдия Мария Иванова, 

която с разпореждане от 22.ХІ.2017 г. за 

образуване на делото е  отведена на основание 

разпореждане № 43/07.ІV.2016 г. на ВКС, 

поради което отстранява съдия Мария Иванова 

от участие при разглеждането на гр.д. № 

4640/2017 г. 

 

         - 
Състав 

докл.Бойка Стоилова 

Мими Фурнаджиева 

Зоя Атанасова 

  11 172/25.05.2018 ч.гр.д.№1500/18 Марио 

Първанов 

Съдебният състав констатира, че съдия 

Велислав Павков е взел участие при решаване 

на гр.д. № 5069/2017 г. на ВКС, ІV г.о., намира, 

че са налице предпоставките за отвод на съдия 

Майя Русева, поради което отстранява от 

решаване на ч.гр.д. № 1500/2018 г. съдия Майя 

Русева 

 

         - 
Състав 

Веска Райчева 

докл.Марио Първанов 

Илияна Папазова 

  12 177/31.05.2018 гр.д.№4160/18 Диана  

Хитова 

Отстранява от решаване на гр.д. № 4160/2017 г. 

съдия Диана Хитова, поради наличие на 

обстоятелства по чл.22, ал.1, т.6 ГПК, които 

биха позволили да възникне съмнение в 

обективността и безпристрастността й при 

разглеждане на делото. 

 

         - 
Състав 

докл.Симеон Чаначев 

Зоя Атанасова 

Александър Цонев 

  13 338/12.10.2018 ч.гр.д.№3362/18 Марио 

Първанов 

Във връзка с констатация на съдебния състав, 

че съдия Велислав Павков е взел участие при 

решаване на ч.гр.д. № 1314/2017 г. на ВКС, ІV 

г.о., отстранява от решаване на ч.гр.д. № 

3362/2018 г. съдия Майя Русева. 

         - Състав 

Марио Първанов-докл. 

Светла Цачева 

Илияна Папазова 

 

  14 348/23.10.2018 ч.гр.д.№3758/18 Геновева 

Николаева 

Поради съображения, свързани с личните и 

служебни отношения на съдия Николаева с 

бившата съпруга на касатора – Йорданка 

 Състав 

докл.Светла Цачева 

Емил Томов 



Добрева, отвежда съдия Геновева Николаева от 

разглеждането и решаването на ч.гр.д. № 

375818 г. по описа на ВКС, ІІ г.о. 

Драгомир Драгнев 

   

15 

 

382/13.11.2018 

 

ч.гр.д.№4144/18 
 

Александър 

Цонев 

 

Предвид последователното процесуалното  

поведение на частния жалбоподател, с което  

по други други дела е изразено  

съмнение в безпристрастността на съдия  

Симеон Чаначев, отвежда съдия Симеон  

Чаначев от участие в разглеждане  

на ч.гр.д. № 4144/2018 г. по описа на ВКС,  

ІІІ ГО. 

 

           - 
 

Състав 

Боян Цонев 

Александър Цонев-докл. 

Филип Владимиров 

  16 411/27.11.2018 ч.гр.д.№4000/18 Александър 

Цонев 

Съдиите Симеон Чаначев и Филип Владимиров 

констатират, че са налице основания по чл.22, 

ал.1, т.6 ГПК, поради което отвежда съдия 

Симеон Чаначев и съдия Филип Владимиров от 

участие в разглеждане на ч.гр.д.№4000/2018 г. 

по описа на ВКС, ІІІ г.о. 

             

           - 
Нов състав 

Борислав Белазелков 

Ерик Василев 

Александър Цонев 

  17 161/30.11.2018 гр.д.№2301/18 Снежанка 

Николова 

Поради участие на съдия Балевска като 

докладчик по гр.д. № 6299/2007 г., по което е 

постановено решение № 170/22.04.2009 г., 

отвежда съдия Емануела Балевска от 

разглеждане на г.д. № 2301/2018 г. на ВКС, ІІ 

г.о. 

 

           - 
Състав 

Дияна Ценева 

Снежанка Николова-д. 

Гергана Никова 

  18 Разп. № 

243/06.12.2018 

гр.д.№3037/2018 Симеон 

Чаначев 

Съобразявайки обстоятелствата, че  ответникът 

по касация и ищец по делото Трайчо Станков е 

бил служител на ВКС и предвид разпоредбата 

на чл.22, ал.1, т.6 ГПК, отвежда сдия Симеон 

Чаначев от гразглеждане на гр.д.№3037/2018 г. 

на ІІІ г.о. 

     Мария 

   Иванова 

        нов 

   докладчик 

Състав 

Мария Иванова 

Александър Цонев 

Филип Владимиров 

  19 438/12.12.2018 гр.д.№3599/2018 Александър 

Цонев 

Предвид последователното процесуалното  

поведение на частния жалбоподател, с което  

по други други дела е изразено  

съмнение в безпристрастността на  

настоящия докладчик съдия Симеон Чаначев,  

 

         - 
Състав 

Борис Илиев 

Маргарита Георгиева 

Александър Цонев-докл. 



отвежда съдия Симеон Чаначев от участие в 

разглеждане на гр.д. № 3599/2018 г. на ІІІ г.о. 

   

 

20 

 

 

251/12.12.2018 

 

 

ч.гр.д.№4639/2018 

 

 

Симеон 

Чаначев 

 

 

Във връзка с констатации на съдиите Симеон 

Чаначев и Филип Владимиров, че са налице 

основания за самоотвеждането им по чл.22, 

ал.1, т.6 ТПК, отвежда съдия Симеон Чаначев 

от участие в разглеждане на ч.гр.д.№4639/18 г., 

ІІІ г.о. 

      

 

Светла  

  Бояджиева 

        нов 

   докладчик 

 

 

Нов състав 

Веска Райчева 

Светла Бояджиева 

Ерик Василев 

 

 

 

СЕКРЕТАР ГК: 

                          /А.Караджова/ 


