
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД 
 

РЕГИСТЪР 

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

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ 

Граждански дела от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 
 

 

№ 

 

 

Дата на 

заседание 

 

Вид №/г. 

на дело 

 

Докладчик 

 

Мотиви за 

отвод 

 

Докладчик 

 

Нов член на 

състава 

 

1 2/03.01.2019 ч.гр.д.№4733/2018 Симеон 

Чаначев 

3 г.о. 

Предвид последователното процесуалното  

поведение на частния жалбоподател, с което  

по други други дела е изразено  

съмнение в безпристрастността на  

настоящия докладчик съдия Симеон Чаначев,  

ттвежда съдия Симеон Чаначев от участие в 

разглеждане на  ч.гр.д. № 4733/2018 г. – 3 г.о. 

      Мими 

Фурнаджиева 

        нов  

  докладчик 

Състав 

Мими Фурнаджиева 

Александър Цонев 

Филип Владимиров 

2 23/09.01.2019 ч.гр.д.№4888/2018 Филип 

Владимиров 

3 г.о. 

Съобразявайки множеството дела, по които  

жалбоподателят е страна, последователното му 

процесуално поведение за изразяване на съмне- 

ния в обективността и безпристрастността на 

съдиите,взели участие в разглеждането им, 

отвежда съдиите Симеон Чаначев и Филип 

Владимиров от участие в разглеждането на ч.гр.д. 

№4888/2018 г. – 3 г.о. 

      Боян 

     Цонев 

        нов 

  докладчик 

Нов състав 

Стоил Сотиров 

Боян Цонев 

Александър Цонев 

3 24/22.01.2019 ч.гр.д.№167/2019 Филип 

Владимиров 

3 г.о. 

Съобразявайки множеството дела, по които  

жалбоподателят е страна, последователното му 

процесуално поведение за изразяване на съмне- 

ния в обективността и безпристрастността на 

съдиите,взели участие в разглеждането им, 

отвежда съдиите Симеон Чаначев и Филип 

Владимиров от участие в разглеждането на  

ч.гр.д. № 167/2019 г. 

    Геника 

 Михайлова 

        нов 

   докладчик 

               Състав 

Геника Михайлова 

Димитър Димитров 

Александър Цонев 

 

       



 

4 

33/25.01.2019 ч.гр.д.№186/2019 Марио 

Първанов 

Съдебният състав констатира, че съдия  

Велислав Павков е взел участие при решаване 

на гр.д. № 5235/2016 г. на ВКС, ІV г.о. намира, 

че са налице предпост. На чл.22, ал.1, т.6 ГПК и 

отстранява от решаване на ч.гр.д. № 186/2019 г. съдия 

Майя Русева 

           - Състав 

Веска Райчева 

Марио Първанов-докл. 

Майя Русева 

5 46/04.02.2019 гр.д.№2906/2018 Светла 

Бояджиева 

С решение № 306/30.11.2016 г. по гр.д.  

№ 3399/16 г. съставът се е произнесъл по  

молба за отмяна по реда на чл.303 и сл. ГПК, 

поради което отстранява от участие по гр.д. 

 № 2906/18 г. съдиите Веска Райчева, Светла 

Бояджиева и Ерик Василев 

  Борислав 

Белазелков 

       Нов 

  докладчик 

Нов състав 

Борислав Белазелков 

Борис Илиев 

Димитър Димитров 

6 49/07.02.2019 гр.д.№4029/2018 г. Ерик 

Василев 

Предмет на разглеждане в производството по 

реда на чл.288 ГПК е въпросът за правомощията 

на председателя на ВКС, по който настоящият  

състав е взел отношение по висящото пред него 

гр.д. № 2588/18 г. и дължи произнасяне по 

същество, поради което отстранява от 

 разглеждане на гр.д. № 4029/18 г. съдиите 

 Веска Райчева, Светла Бояджиева и 

 Ерик Василев 

 

    Илияна 

   Папазова 

         нов 

   докладчик 

Нов състав 

Марио Първанов 

Илияна Папазова 

Майя Русева 

7 58/12.02.2019  ч.гр.д.№515/2019 г. Бойка 

Стоилова 

След констатация на съда, че член на състава, 

постановил решението на ВКС по гр.д. № 3812/ 

2017 г., е съдия Майя Русева, с която съдия 

Велислав Павков е в брак, отстранява  

Велислав Павков от участие при разглеждането на 

ч.гр.д. № 515/2019 г. 

           

           - 

Бойка Стоилова-докл. 

Мими Фурнаджиева 

Боян Цонев 

8 66/12.02.2019 ч.гр.д.№56/2019 г. Геновева 

Николаева 

Поради лични и служебни отношения на съдия 

Николаева с бившата съпруга на жалбоподателя 

отвежда съдия Геновева Николаева от разглеж- 

дането и решаването на ч.гр.д. № 56 от 2019 г.  по 

описа на ВКС, Трето гражданско отделение. 

      Емил  

      Томов 

         нов 

   докладчик 

Състав 

Емил Томов 

Боян Цонев 

Драгомир Драгнев 



 

 

 

9 

 

 

 

69/14.02.2019 

 

 

 

ч.гр.д.№487/2019 г. 

 

 

 

Филип 

Владимиров 

Съобразявайки множеството дела, по които  

жалбоподателят е страна, последователното му 

процесуално поведение за изразяване на съмне- 

ния в обективността и безпристрастността на 

съдиите,взели участие в разглеждането им, 

отвежда съдиите Симеон Чаначев и Филип  

Димитров от разглеждането на ч.гр.д. № 487/2019 г. по 

описа на ВКС, ІІІ г.о. 

        Нов  

 докладчик 

Състав 

Светла Бояджиева 

Димитър Димитров-докл 

Александър Цонев 

  10 86/20.02.2019 гр.д.№3984/2018 г. Жива 

Декова 

Съдия Жива Декова е констатирала, че са 

налице основанията за самоотвеждането й,  

поради което отвежда съдия Жива Декова от  

участие в разглеждане на гр.д. № 3984/18 г., І 

ІІ г.о. 

        

         - 
Състав 

Мария Иванова – докл. 

Борислав Белазелков 

Маргарита Георгиева 

  11 87/21.02.2019 т.д.№2651/2017 г. Александър 

Цонев 

Предвид участието в състава на ВКС, поста- 

новил решение № 49/04.04.2011 г. по т.д. № 561/2010 

г. на ТК І ТО на съдия Елеонора Чаначева, 

отвежда съдия Симеон Чаначев от участие в 

разглеждане на т.д. № 2651/2017 г. 

          - Състав 

Светла Бояджиева 

Александър Цонев 

Филип Владимиров 

  12 100/01.03.2019  гр.д.№4029/2018 г. Илияна 

Папазова 

Съдебният състав констатира, че са налице 

Предпоставките на чл.22, ал.1, т.6 ГПК, поради 

Което отстранява от решаване на гр.д. № 4029/ 

2018 г. по описа на ІV г.о. съдията  

Марио Първанов. 

         

          - 

Състав 

Илияна Папазова-докл. 

Димитър Димитров 

Майя Русева 

  13 156/03.04.2019 гр.д.№4587/2018 г. Маргарита 

Георгиева 

След констатация на съда, че съдия Маргарита 

Георгиева е участвала в наказателното п-во по  

в.гр.д.№ 579/2018 г. на АС-София, а 

по отношение на съдиите Мария Иванова и  

Жива Декова, отвежда съдиите Мария Иванова, Жива 

Декова и Маргарита Георгиева, от разглеждането на 

гр.д. № 4587/2018 г. по описа на ВКС, ІІІ г.о. 

        нов 

   докладчик 
Нов състав 

Борислав Белазелков 

Борис Илиев 

Димитър Димитров-докл    

  14 157/05.04.2019 ч.гр.д.№1163/18 г. Марио  

Първанов 

Съдебният състав е констатирал, че за съдията 

Майя Русева са налице предпост. на чл.22, ал.1, 

Т.6 ГПК, поради което отстранява от решаване  

на ч.гр.д.№1163/19 г.съдията Майя Русева. 

        

          - 

Състав 

Марио Първанов-докл. 

Илияна Папазова 

Драгомир Драгнев 

         



 

  15 

 

173/24.04.2019 

 

гр.д.№527/2019 г. 
 

Бойка 

Стоилова 

След констатация на съда, че в отменителното 

производство, развило се по предявения иск, 

като член на състава на ВКС, постановил ре- 

шение по делото, е участвала съдия Майя Русева, 

която е съпруга на съдия Велислав Павков, 

отвежда от състава на ВКС, разглеждащ гр.д. 

№ 527/2019 г., съдия Велислав Павков. 

          

                                        

          - 

 

Състав 

Бойка Стоилова-докл. 

Мими Фурнаджиева 

Борис Илиев 

  16 106/03.05.2019 ч.гр.д.№1623/19 г. Симеон  

Чаначев 

Частната жалбоподателка Анелия Боянова 

Михайлова иска отвод на съдията-докладчик Симеон 

Чаначев, отвежда съдия Симеон Чаначев от участие в 

разглеждане на ч.гр.д.№ 1623/2019 г. 

        нов 

  докладчик 

Състав 

Мими Фурнаджиева-д. 

Александър Цонев 

Филип Владимиров 

  17 192/10.05.2019 ч.гр.д.№1655/19 г. Емил 

Томов 

Във връзка с личните и служебни отношения  

на съдия Николаева с бившата съпруга на 

жалб.Момчил Добрев,отвежда съдия Геновева 

Николаева от разглеж-дането на ч.гр.д. 

 № 1655/19 г., 3 г.о. 

 

          - 

Състав 

Емил Томов 

Маргарита Георгиева 

Драгомир Драгнев 

  18 80/13.05.2019 гр.д. № 437/19 г. Зоя 

     Атанасова 

Съдът е констатирал, че един от жалбоподате- 

лите ЧСИ Веселка Андреева Любенова е състу- 

дентка на съдия Сотиров, съдия Стоил Сотиров 

се самоотвежда от участие по гр.д. № 437/2019 г. по 

описа на ВКС, ІV г.о. 

 

          - 

Състав 

Василка Илиева 

Зоя Атанасова 

Ерик Василев 

  19 196/13.05.2019 гр.д.№881/2019 Илияна 

Папазова 

Състав на ІV г.о., в който е участвал съдия 

Велислав Павков е постановил решение № 4  

от 9.07.2018 г. по гр.д. № 665/2017 г., с което 

е отменен предходния въззивен акт на ОС 

Враца и делото е върнато на същия съд за ново 

разглеждане, поради което отстранява от  

разглеждане на гр.д. № 881/19 г.съдия  

Майя Русева. 

  

           - 

Състав 

Марио Първанов 

Жива Декова 

Илияна 

Папазова 

  20 204/15.05.2019 гр.д.№ 4706/18 г. Майя  

Русева 

По отношение на съдия М.Първанов са налице 

пречки по смисъла на чл.22, ал.1, т.6 ГПК, 

отвежда съдия Марио Първанов от разглежда- 

нето на гр.д. № 4706/18 г.  на ВКС, 3 г.о. 

        - Състав 

Стоил Сотиров 

Илияна Папазова 

Майя Русева 



  21 Разпореждане 

156/28.06.2019 

ч.гр.д.№2408/19 г. Симеон  

Чаначев 

Предвид последователното процесуалното  

поведение на частния жалбоподател, изразено 

от него по други дела, по отношение на настоящия 

докладчик съмнение в безпристрастността на  

настоящия докладчик съдия Симеон Чаначев,  

отвежда съдия Симеон Чаначев от участие в 

разглеждане на  ч.гр.д. № 2408/2019 г. – 3 г.о. 

        Нов 

  докладчик 

Състав 

Светла Цачева – докл. 

Александър Цонев 

Филип Владимиров 

  22 Разпореждане 

157/01.07.2019 

ч.гр.д.№2185/19 г. Александър 

Цонев 

Предвид последователното процесуалното  

поведение на частния жалбоподател, изразено 

от него по други дела, по отношение на съдия 

Симеон Чаначев съмнение в безпристрастността на  

и за да се избегне най-малкото съмчнение за 

предубеденост, отвежда съдия Симеон Чана- 

чев от участие в разглеждане на  ч.гр.д. № 2185 

/2019 г. – 3 г.о. 

           - Състав 

Даниела Стоянова 

Александър Цонев 

Филип Владимиров 

  23 283/05.07.2019 гр.д.№2404/2019 г. Маргарита  

Георгиева 

Съдът констатира, че за съдията Маргарита 

Георгиева са налице предпоставките на чл.22, 

ал.1, т.6 ГПК и следва да се отстрани от раз- 

глеждането на делото. 

        Нов 

 докладчик 

Мария Иванова 

Жива Декова 

Василка Илиева-докл. 

 24 Разп.177/16.7.

2019 г. 

гр.д.№5392/2016 г. Филип 

Владимиров 

Съдът констатира, че за съдия Филип Владими- 

ров са налице предпоставките на чл.22, ал.1, 

Т.6 ГПК, във връзка служебни отношения с от- 

ветницата по делото и следва да се отстрани  

от разглеждането на делото. 

       Нов 

 докладчик 

Симеон Чаначев 

Светла Бояджиева-докл. 

Александър Цонев 

 25 301/19.07.2019 гр.д.№588/2018 г. Илияна 

Папазова 

В искане вх. № 3705/18.04.2019 г. от Йоанета 

Казанова и Валентин Казанов, е направено  

искане за отвод на състава. За да се гарантират 

правата им и да се изключи каквото и да е съм- 

нение ОТВЕЖДА съдиите Марио Първанов, 

Илияна Папазова и Майя Русева. 

        Нов 

     състав 

Бойка Стоилова 

Мими Фурнаджиева-докл. 

       Велислав Павков 

26 Разп. 

234/25.09.2019 

гр.д.№3409/2019 г. Симеон 

Чаначев 

Предвид последователното процесуалното  

поведение на частния жалбоподател, изразено 

от него по други дела, по отношение на съдия 

Симеон Чаначев съмнение в безпристрастността на  

и за да се избегне най-малкото съмчнение за 

        Нов 

  докладчик 

Боян Цонев-докл. 

Александър Цонев 

Филип Владимиров 



предубеденост, отвежда съдия Симеон Чана- 

чев от участие в разглеждане на  гр.д. № 3409 

/2019 г. – 3 г.о. 

27 143/08.10.2019 гр.д.№3616/2019 г. Здравка 

Първанова 

ОТСРАНЯВА от разглеждането на гр.д.  

№ 3616/2019 г. съдия Розинела Янчева, поради поради 

основателно съмнение от страна на Момчил  

Добрев в нейното безпристратие, станали  

причина за неин отвод по множество други 

дела, докато е правораздавала в СГС. 

       

          - 

Пламен Стоев 

Здравка Първанова 

Веселка Марева 

28 144/10.10.2019 гр.д.№3576/2019 г. Гергана 

Никова 

ОТВЕЖДА съдия Гергана Никова,  

предвид обстоятелството, че отговор срещу ка- 

сационната жалба, от името на ответниците па 

касация е подал пълномощника адвокат Нико- 

лай Ников от САК. 

        Нов 

  докладчик 

Емануела Балевска 

Снежанка Николова 

Камелия Маринова-докл. 

29 260/21.10.2019 ч.гр.д.№3468/2019 Александър 

Цонев 

ОТВЕЖДА съдия Симеон Чаначев от участие 

в разглеждане на ч.гр.д. № 3468/19 г., ІІІ г.о.,  

съобразявайки последователното процесуално 

поведение на жалб.Анелия Михайлова,относно 

изразено съмнение в безпристрастността на  

съдията. 

        Нов  

        член 

Майя Русева 

Александър Цонев 

Филип Владимиров 

30 382/29.10.2019 гр.д.№3932/2019        Мими 

Фурнаджиеа 

ОТСТРАНЯВА от участие по гр.д. № 3932/19 г. 

ІV г.о., като докладчик съдия Мими Фурнад- 

жиева, поради избягване на всяко съмнение в  

безпристрастността на докладчика. 

 

        Нов 

  докладчик 

Бойка Стоилова 

Велислав Павков 

Маргарита Георгиева-

докл. 

31 426/12.11.2019 Ч.гр.д.№4251/2019    Геновева     

Николаева 

ОТВЕЖДА съдия Геновева Николаева от раз- 

глеждането и решаването на делото, поради  

искане от касатора за отвод на съдиите от ВКС. 

        Нов 

  докладчик 

Стоил Сотиров-докл. 

Емил Томов 

Драгомир Драгнев 

32 Р 282/20.11.19 ч.гр.д.№4297/2019 Симеон 

Чаначев 

ОТВЕЖДА съдия Симеон Чаначев от участие 

в разглеждането на ч.гр.д. № 4297/19 г. по описа 

на ІІІ г.о., с оглед заявеното в ч.жалба особено  

искане на жалб.Момчил Добрев за отвод на 

съдия Симеон Чаначев. 

           - 

 

Стоил Сотиров 

Александър Цонев 

Филип Владимиров 



33 163/22.11.2019 ч.гр.д.№2347/2019 Здравка 

Първанова 

ОТСТРАНЯВА от разлеждането на ч.гр.д. 

№ 2347/2019 г., ІІ г.о., съдия Розинела Янчева, поради 

избягване на всякакво съмнение в   

нейното безпристрастие, относно изхода на  

делото. 

           - Пламен Стоев 

Дияна Ценева 

Здравка Първанова 

34 164/22.11.2019 ч.гр.д.№2348/2019 Здравка 

Първанова 

ОТСТРАНЯВА от разлеждането на ч.гр.д. 

№ 2348/2019 г., ІІ г.о., съдия Розинела Янчева, поради 

избягване на всякакво съмнение в   

нейното безпристрастие, относно изхода на  

делото. 

           - Пламен Стоев 

Дияна Ценева 

      Здравка Първанова 

35 448/28.11.2019 гр.д.№3059/2019 Илияна 

Папазова 

ОТВЕЖДА съдия Майя Русева от разглеждане 

на гр.д. № 3059/2019 г., след констатация на 

съд.състав след запознаване с материалите по 

делото, че по отношение на съдия Русева са  

налице основанията по т.6. Същата е съпруга 

на съдия Павков, който е участвал при поста- 

новяване на  решение № 151/14.07.2017 г. по 

гр.д. № 7641/2013 г. на ІV г.о. на ВКС. 

          - Марио Първанов 

Василка Илиева 

Илияна Папазова 

36 450/29.11.2019 гр.д.№2655/2019 Марио 

Първанов 

ОТСТРАНЯВА от разглеждане на делото 

съдия Майя Русева, поради наличие на пред- 

оставки по чл.22, ал.1, т.6 ГПК. 

           - Марио Първанов 

Илияна Папазова 

Ерик Василев 

36 432/12.12.2019  гр.д.№4711/2019 Велислав 

Павков 

ОТВЕЖДА от състава на ВКС, разглеждащ 

частната жалба по образуваното гр.д.№4711/19 

съдия Велислав Павков, след констатация на  

съда, че при постановяването на обжалваното 

в настоящето п-во определение, като член на 

състава на ВКС, е участвала съдия Мая Русева, 

която е съпруга на съдия В.Павков. 

       Нов 

 докладчик 

Бойка Стоилова 

Албена Бонева-докл. 

Мими Фурнаджиева 

       

 

 

СЕКРЕТАР ГК: 

                          /А.Караджова/ 


