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Списък на допуснатите и недопуснатите  

до окончателен подбор 

кандидати от втора и трета група за командироване в Регистратурата на 

Европейския съд по правата на човека в Страсбург, в изпълнение на  

Цел 2 „Повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна 

система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на 

Европейската конвенция за правата на човека” от предефинирания проект 

на Висшия съдебен съвет на Република България  

„Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на 

капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, 

финансиран по линия на Норвежкия финансов механизъм 

 

 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ: 

 

Кандидати, заявили желание за командироване във втората група, са, както 

следва: 

 

1. Аглика Величкова Адамова – Петкова  

2. Велина Емануилова Антонова  

3. Весела Иванова Евстатиева  

4. Галя Димитрова Русева  

5. Мария Гецова Димитрова  

6. Румяна Господинова Илиева  

 

 

Supreme Judicial Council  

Republic of Bulgaria  

 

Висш съдебен съвет  

Република България  
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Кандидати, заявили желание за командироване в третата група, са, както 

следва: 

 

1. Веселина Йорданова Ставрева  

2. Георги Видев Видев  

3. Георги Христов Иванов  

4. Десислава Стефанова Джарова  

5. Екатерина Стефанова Роглекова   

6. Емил Емилиянов Желев  

7. Емил Иванов Дечев  

8. Ивайло Йосифов Иванов  

9. Моника Гарабед Яханаджиян  

10. Николай Илиев Ангелов 

11. Ралица Добрева Андонова  

12. Рената Георгиева Мишонова – Хальова  

 

Забележка:  Всички допуснати кандидати отговарят на всички критерии за 

предварителен подбор от Методология за подбор и оценка на кандидати за 

провеждане на стаж в Регистратурата на ЕСПЧ.  

 

 

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ: 

 

А. Съгласно протокол №2 от  20.01.2014 г. на Комисията за извършване на 

предварителен подбор на втората и третата група кандидати за 

командироване: 

 

1. Александър Емилов Ангелов – заявил желание за командироване в 

третата група  

При разглеждане на кандидатурата на Александър Емилов Ангелов, 

Комисията провери и установи наличието на всички изискуеми, съгласно 

Методологията документи.  
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След преглед по същество на документите, Комисията установи, че 

кандидатът не отговаря на Критерий 2 – „да има поне 3 години стаж като съдия 

на ниво районен, окръжен или апелативен съд”. Съгласно одобрената с 

решение на ВСС по Протокол № 16/25.04.2013 г. и изменена с решение на ВСС 

по Протокол № 50/12.12.2013 г. Методология за подбор и оценка на кандидати 

за провеждане на стаж в регистратурата на Европейския съд по правата на 

човека в Страсбург, кандидатът трябва да притежава минимален съдийски 

стаж от 3 години, придобит на ниво районен, окръжен или апелативен съд, т. е. 

стажът на младши съдия не може да бъде приет за стаж, придобит на ниво 

районен, окръжен или апелативен съд. В случая, кандидатът има 2 години и 8 

месеца стаж като младши съдия, считано от октомври 2010 г. до юни 2013 г. и 6 

месеца и двадесет дена (към настоящия момент) стаж като съдия в Софийски 

районен съд. 

С оглед установеното, Комисията счете, че кандидатът Александър 

Емилов Ангелов не отговаря на заложените в Методологията изисквания 

и не го допуска до окончателен подбор, осъществяван от ЕСПЧ. 

Решението е взето с пълно мнозинство. 

 

2. Вилислава Янчева Ангелова – заявила желание за командироване в 

третата група 

При разглеждане на кандидатурата на Вилислава Янчева Ангелова, 

Комисията провери и установи наличието на всички изискуеми, съгласно 

Методологията документи.  

След преглед по същество на документите, Комисията установи, че 

кандидаката не отговаря на Критерий 2 – „да има поне 3 години стаж като съдия 

на ниво районен, окръжен или апелативен съд”. Съгласно одобрената с 

решение на ВСС по Протокол № 16/25.04.2013 г. и изменена с решение на ВСС 

по Протокол № 50/12.12.2013 г. Методология за подбор и оценка на кандидати 

за провеждане на стаж в регистратурата на Европейския съд по правата на 

човека в Страсбург, кандидатът трябва да притежава минимален съдийски 

стаж от 3 години, придобит на ниво районен, окръжен или апелативен съд. В 
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случая, кандидатът има само 2 години съдийски стаж.  Стажът като прокурор и 

следовател, който кандидатката притежава, не може да бъде зачетен.  

С оглед установеното, Комисията счете, че кандидатката Вилислава 

Янчева Ангелова не отговаря на заложените в Методологията изисквания 

и не я допуска до окончателен подбор, осъществяван от ЕСПЧ. 

Решението е взето с пълно мнозинство. 

 

 

3. Доника Илиева Тарева – заявила желание за командироване в 

третата група 

При разглеждане на кандидатурата на Доника Илиева Тарева, Комисията 

провери и установи наличието на всички изискуеми, съгласно Методологията 

документи.  

След преглед по същество на документите, Комисията установи, че 

кандидатката не отговаря на Критерий 2 – „да има поне 3 години стаж като 

съдия на ниво районен, окръжен или апелативен съд”. Съгласно одобрената с 

решение на ВСС по Протокол № 16/25.04.2013 г. и изменена с решение на ВСС 

по Протокол № 50/12.12.2013 г. Методология за подбор и оценка на кандидати 

за провеждане на стаж в регистратурата на Европейския съд по правата на 

човека в Страсбург, кандидатът трябва да притежава минимален съдийски 

стаж от 3 години, придобит на ниво районен, окръжен или апелативен съд, т. е. 

стажът на младши съдия не може да бъде приет за стаж, придобит на ниво 

районен, окръжен или апелативен съд. В случая, кандидатката притежава стаж 

на длъжност съдия в районен съд от 3 месеца, считано от 16.10.2013 г. до 

настоящия момент. Стажът от 15.10.2010 г. до 15.10.2013 г. като младши съдия 

- три години, не може да бъде приет за стаж, придобит на ниво районен, 

окръжен или апелативен съд.  

С оглед установеното, Комисията счете, че кандидатката Доника 

Илиева Тарева не отговаря на заложените в Методологията изисквания и 

не я допуска до окончателен подбор, осъществяван от ЕСПЧ. 

Решението е взето с пълно мнозинство. 
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4. Чавдар Димитров Димитров – заявил желание за командироване в 

третата група 

При разглеждане на кандидатурата на Чавдар Димитров Димитров, 

Комисията провери и установи наличието на всички изискуеми, съгласно 

Методологията, документи. 

След преглед по същество на документите, Комисията установи, че 

кандидатът не отговаря на  Критерий 4 – „да не е бил командирован по реда на 

Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина през 

текущата календарна година”. В декларацията си от 06.01.2014 г. кандидатът 

декларира, че не е бил командирован през текущата година, но от Заповед № 

95-20-017/13.05.2013 г. на Представляващия ВСС е видно, че същият е 

командирован за изпълнение на задълженията на командирован национален 

експерт в Генерална дирекция «Мобилност и транспорт» на Европейската 

комисия в гр. Брюксел, Белгия, за първоначален срок от една година, считано 

от 1 юли 2013 г. Предвид факта, че срокът на командироване на Чавдар 

Димитров изтича на 30.06.2014 г., командироването му в изпълнение на проекта 

по НФМ ще бъде нарушение на разпоредбата на чл. 11 ал. 1 от Наредбата за 

служебните командировки и специализации в чужбина, съгласно която общата 

продължителност на всички командировки на едно командировано лице за една 

календарна година не може да превишава 180 дни. 

  

С оглед установеното, Комисията счете, че кандидатът Чавдар 

Димитров Димитров не отговаря на заложените в Методологията 

изисквания и не го допуска до окончателен подбор, осъществяван от 

ЕСПЧ. 

Решението е взето с пълно мнозинство. 

 

Б. Съгласно протокол №5 от заседанието на Комисия „Международна 

дейност” на ВСС , проведено на 05.02.2014 г.  
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„6.1. НЕ ОДОБРЯВА кандидатурата на Николай Симеонов Гемеджиев 

– съдия в Районен съд гр. Айтос за стаж в Регистратурата на Европейския съд 

по правата на човека в Страсбург, включена в Списъка на одобрените 

кандидати /Приложение № 2/ към Протокол № 2/20.01.2014 г. на Комисия за 

подбор, поради това, че същият има наложено и незаличено дисциплинарно 

наказание по дисциплинарно дело на ВСС № 5/2012 г., и висящо 

дисциплинарно производство по дисциплинарно дело на ВСС № 35/2013 г. 

 

6.2. НЕ ОДОБРЯВА кандидатурата на Искър Николаев Искъров – 

съдия в Районен съд гр. Бургас за стаж в Регистратурата на Европейския съд 

по правата на човека в Страсбург, включена в Списъка на одобрените 

кандидати /Приложение № 2/ към Протокол № 2/20.01.2014 г. на Комисия за 

подбор, тъй като от 01.03.2013 г. и към момента същият е командирован 

национален експерт също в Регистратурата на Съда, командирован от 

Министерство на правосъдието. Предлагането му за второ поредно 

командироване за същата дейност би ограничило правата на други 

кандидатстващи съдии, които отговарят на условията да бъдат одобрени.” 

 

 

Забележка: Съгласно Методологията за подбор и оценка на кандидати за 

провеждане на стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на 

човека в Страсбург, окончателният подбор ще се извърши от ЕСПЧ чрез 

провеждане на дистанционен изпит, включващ проверка на езиковите 

познания и/или решаване на практически казус/тест, и/или интервю. От 

кандидатите ще се изиска изрична декларация, че лицето само е решило 

изпитния тест/казус.
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