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1 Аделина Иванова Каменова СпНС
№ 8/10.01.2020 г. на 

председателя на АСпНС
АСпНС 10.01.2020 г. 11

На основание чл.107б, изр. 2-ро и чл. 227, ал. 2-9 от 

ЗСВ, чл. 4 и чл. 5 от Правилата за командироване на 

съдии, прокурори и следователи

на незаета щатна длъжност "съдия" до 

заемане на длъжността чрез конкурс

2 Албена Янчева Зъбова-Кочовска ОС Бургас

№ АД-05-46 от 17.06.2016 г.;

№ АД-05-58 от 30.08.2016 г.

№ АД-05-150/18.12.2019 г.

на адм. ръководител-

председател на АС-Бургас

АС Бургас

20.06.2016 - 

20.12.2016 г.;

от 21.12.2016 г. - 

18.12.2019 г.;

18.12.2019 г. -  

54 непълен щат в АС-Бургас

На незаета съдийска бройка;

За разглеждане на дела в гражданско отделение, както и 

за участие в съдебни състави по търговски и 

наказателни дела при необходимост; 

До заемане на всички незаети длъжности за съдия в ГО 

на АС - Бургас 

3 Александър Антонов Митрев АдмС Пловдив

Заповед № 1073/15.04.2020 г. 

на Председателя на ВАС;

Заповед № 2227/06.10.2020 г. 

на Председателя на ВАС

ВАС
1/ от 21.04.2020 г.

2/ от 09.10.2020 г. 
8

1/  на основание чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 8, във вр. с чл. 123 и 

чл. 227, ал. 2 от ЗСВ;

2/  на основание чл. 122, ал. 1, т. 8 и чл. 227, ал. 2 от ЗСВ

1/ до завръщане на съдия Захаринка Тодорова, но не 

повече от 12 мес.;

2/ на незаета длъжност съдия 

4 Александър Людмилов Григоров ОС Плевен

№ 403/01.10.2020 г. на 

председателя на АС Велико 

Търново

АС Велико 

Търново

от 05.10.2020 г. 

до 05.10.2021 г.
2 почти 1/2 незаета щатна численост за магистрати 12 месеца

5
Ангелина Гергинова Гергинска-

Йорджева
РС Сливница

№ 13/03.02.2020 г. на 

председателя на АСпНС
СпНС 10.02.2020 г. 10

Необходимост от обезпечаване нормалната работа на СпНС; 

на основание чл. 100е, ал. 1 и чл. 227, ал. 1 и ал. 5-9 от ЗСВ, 

чл. 4 и чл. 5 от Правилата за командироване на съдии, 

прокурори и следователи;

на заета щатна длъжност "съдия" до завръщане на титуляра 

съдия Стоян Тонев, командирован в АСпНС

Заповед № 103/23.11.2020 г. на председателя на 

АСпНС - прекратява командироването в СпНС за 

периодите 14.12.2020 г. - 18.12.2020 г.; 04.01.2021 г. - 

08.01.2021 г. и 25.01.2021 г. до 29.01.2021 г.

6 Ангелина Йоргакиева Лазарова АС Варна
Реш. на СК на ВСС по пр. 

26/21.07.2020 г., т. 19
НИП

15.09.2020 г. - 

за срок от една 

година

3
 Като постоянен преподавател по наказателно право и 

процес на кандидатите за младши съдии за съдебната 

учебна 2020 -2021 г. 

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ и във вр. с 

решение на Управителния съвет на НИП по 

Протокол № 117/13.07.2020, т. 8

7 Ангелина Трайкова Бисеркова РС Петрич

№ К-1080/24.11.2020 г. на 

административен ръководител-

председател на АС София 

ОС Благоевград от 01.12.2020 г. 1
Голяма натовареност на съдиите от съда и командироването 

на съдии от ОС-Благоевград в АС-София

на свободна щатна бройка; в Гражданско отделение 

на ОС Благоевград

8 Анелия Маринова Игнатова РС Ихтиман № К-609/18.07.2014 г. ОС София

от 04.08.2014 г. - 

за повече от 3 

месеца в една 

календарна година

76 на мястото на командирован съдия
за срок повече от 3 месеца в една календарна 

година

9
Анжелина Данчова Христова-

Борисова
АС София

З-д № 1198/19.04.2019 г. на 

председателя на ВКС на РБ;

 З-д № 586/ 27.04.2020 г. за 

продължаване; З. № 810/02.09.2020 г. 

на пр-ля на ВКС за продължаване

ВКС 03.05.2019 г. 20 Обезпечаване работата в Търговска колегия на ВКС

1/ На свободна щатна бройка за срок от 12 месеца;

2/ Командироването е продължено до 15.09.2020 г.;

3/ На незаета щатна длъжност до заемане на длъжността 

с конкурс 

10 Анна Иванова Щерева РС Бургас

АД-05-77/26.11.2020 г. на и.ф.  

административен ръководител - 

председател на АС Бургас

ОС Бургас
01.12.2020 г. - 

31.05.2021 г.
1 заета съдийска бройка

за разглеждане на дела в Първо гражданско и търговско 

отделение в ОС Бургас; на мястото на командирован 

съдия (Иван Воденичаров)

Регистър на командированите магистрати от съдилищата към 18.01.2021 г.
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11 Антоанета Вълчева Митрушева
РС 

Димитровград

 № 2421/26.09.2019 г. на 

Председателя на ВАС;

Заповед № 2586/01.12.2020 г. 

на Председателя на ВАС

АдмС Хасково
считано от 

01.10.2019 г.
15

намален съдийски състав при значителна 

натовареност съдиите от АдмС - Хасково;

на незаета длъжност "съдия"

Съгласувано по реда на чл. 94, ал. 1 от ЗСВ с 

адм. ръководител-председател на РС - 

Димитровград

12
Антония Атанасова Атанасова-

Алексова
РС Перник

№ К-1137/29.11.2019 г. на 

Апелативен съд - София;

№ 893/02.10.2020 г. на 

Апелативен съд - София

ОС Перник
1/от 02.12.2019 г.

2/02.10.2020 г.
13

натовареност на съдиите в ОС-Перник, увеличено 

постъпление на граждански дела и командироване на 

съдии в АС-София

1/ на мястото на съдия Капка Павлова, 

командирована в АС - София

2/ на свободна щатна бройка до заемането й въз 

основа на конкурс

13 Асен Александров Воденичаров СГС № К-316 АС София
27.03.2018 г. - 

…………….
32 незаета щатна бройка до заемане от конкурс

14 Ася Тодорова Стоименова РС Кюстендил
№123/22.01.2019 г. на 

председателя на Върховен 

административен съд

АдмС 

Кюстендил

считано от 

04.02.2019 г.
22

на незаета длъжност "съдия" в Административен съд - 

Кюстендил

15 Атанас Николов Николов СРС
№ 2363 от 19.09.2018 г.

на председател на ВАС

АдмС София-

град
от 01.10.2018 г. - 27

Наличие на 5 свободни щатни бройка за дл. "съдия" в АдмС - 

София-град, висока натовареност на съдиите, необходимост 

да се обезпечи равномерно натоварване между отделенията

на незаета длъжност "съдия в 

Административен съд - София-град"

16 Атанас Сименов Иванов РС Благоевград

1. Заповед № К206/10.03.2016 г. на 

И.Ф. председател на АС - София;

2. Заповед № К848/13.09.2016 г. на 

зам.адм. ръководител -

зам.председател на АС - София;

3. Заповед № К196/08.03.2017 г. на 

адм. ръководител -председател  на 

АС - София

ОС Благоевград

1. 14.03.2016 г. ;

2.  продължава срока 

на командироване  за 

срок от

 6 месеца, считано от 

15.09.2016 г.;

3. продължава срока 

на командироването  

при усл. на § 207 

ПЗРЗИДЗСВ,считано 

от 16.03.2017г. до 

заемането на незаета 

длъжност чрез 

конкурс

57
поради наличие на незаети щатни съдийски бройки и 

командирован съдия от ОС -Благоевград във ВАС

разглеждане на граждански, търговски, въззивни 

граждански и фирмени дела

17 Атанаска Иванова Китипова-Янева ОС Благоевград 

№ К-319/21.05.2020 г. на 

Председателя на АС-София, 

изменена със заповед № К 

826/14.09.2020 г. на 

Председателя на АС-София 

АС София от 26.05.2020 г. 7

8  свободни бройки за длъжността "съдия" в 

Наказателна колегия на АС-София и необходимостта 

от попълване на съдебни състави

1/ на мястото на съдия Елена Каракашева, 

командирована във ВКС, Наказателна колегия;

2/ на свободна щатна бройка до заемането й 

въз основа на конкурс

18 Бистра Радкова Бойн РС Шумен
№ 2699/02.11.2018 г. на 

председателя на ВАС
АдмС Шумен от 05.11.2018 г. 25

Освобождаване на Т. Димитрова, съдия в адм.съд, от 

заеманата длъжност и служебна необходимост - 

увеличаване обема от работа на Административен 

съд Шумен

на незаета съдийска длъжност

19
Боряна Красимирова Иванова - 

Гащарова - младши съдия 
ОС София

№ К-115 от 13.07.2020 г. на 

председателя на ОС София
РС Сливница

20.07.2020 -

30.06.2021 г.
5 на свободно място за длъжността "съдия"

20
Боряна Огнянова Христова - 

младши съдия

ОС Стара 

Загора

Заповед № 573/27.07.2020 г. на 

и.ф.председателя на ОС - 

Стара Загора

РС Гълъбово 05.08.2020 г. 4

РС - Гълъбово по щат разполага с двама съдии - адм. ръководител 

и един съдия. С решение на СК на ВСС по пр. 20/25.06.2019 г. 

съдия Н. Минчева е преместена от РС - Гълъбово в РС - Ст.Загора. 

Към настоящия момент РС - Гълъбово остава с един съдия, което е 

пречка за нормалното функциониране на съда.

на незаета съдийска длъжност;

до приключване на мандата й като младши съдия в 

ОС стара Загора
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21 Боян Христов Косев РС Габрово
№ 450 от 25.11.2020 г. на 

Окръжен съд - Габрово
РС Севлиево

от 01.12.2020 г. - 

не повече от 3 

месеца

1

на основание чл. 81, ал. 1, във вр. с чл. 227 от ЗСВ 

във вр. с раздел II, т. 3.1., б. "б" от Правила за 

командироване на съдии, прокурори и следователи

на заета щатна дл.;  до завръщане от 

продължителен отпуск на титуляра съдия 

Биляна Димитрова Коева, но не повече от три 

месеца

22 Валентин Димитров Бойкинов СГС
№ К-136/06.02.2018 г.

на председател на АС-София
АС София

12.02.2018 г. -

………………
33

Във връзка с наличието на свободни щатни съдийски бройки  

и голяма натовареност на съдиите от Търговска колегия на 

АС-София, както и невъзможността за незабавно 

назначаване на съдии и необходимостта от попълване на 

съдебните състави в АС-София

при условията на чл.227, ал. 2 ЗСВ на свободна 

щатна съдийска бройка до заемане на длъжността 

чрез конкурс 

23 Валентин Тодоров Пушевски РС Варна

№ 2298/16.10.2020 г. на 

Председателя на Върховен 

административен съд; изменена 

със з.  № 2561/26.11.2020 г. на 

Председателя на Върховен 

административен съд

АдмС Варна

1/ от 20.11.2020 

г.;

2/ от 30.11.2020 

г.

1
Наличие на служебна необходимост от командироване 

на съдия в Административен съд - Варна.

1/до завръщане на съдия Ивета Жикова 

Пекова, но за не повече от 12 месеца

2/ от 30.11.2020 г. до завръщане на съдия 

Христо Иванов Койчев, при съобразяване на 

изискванията на чл. 227, ал. 1 ЗСВ.

24 Ваня Николаева Иванова РС Самоков

1/ К-609/07.07.2016 г.;

2/ К-1461/30.11.2017 г.,

изменена със заповед

К-143/08.02.2018 г. 

на АС - София,

изменена със з. № К-

337/03.06.2020 г. на председателя 

на АС София

ОС София

1/ от 11.07.2016 г. 

до провеждане на 

конкурс;

2/ от 01.12.2017 г.

3/ от 12.02.2018 г.;

4/ 03.06.2020 г.

53

1/ свободна щатна бройка;

2/ на място на съдия Е. Донкова, командирована във ВКС;

3/ на място на съдия Ф. Владимиров, командирован в АС-

София;

4/ на свободна щатна съдийска бройка, 

на основание чл. 227, ал. 2 от ЗСВ

25 Васил Вълчев Христакиев АС София

З-д № 1199/19.04.2019 г. на 

председателя на ВКС на РБ;

З-д № 587/ 27.04.2020 г. за 

продължаване; З. № 811/02.09.2020 г. 

на пр-ля на ВКС за продължаване

ВКС 03.05.2019 г. 20 Обезпечаване работата в Търговска колегия на ВКС

1/ На свободна щатна бройка за срок от 12 месеца;

2/ Командироването е продължено до 15.09.2020 г.;

3/ На незаета щатна длъжност до заемане на длъжността 

с конкурс 

26 Величка Асенова Цанова-Гечева СГС

№ К-1287/30.11.2018 г. на пр-л на 

АС-София, изменена със з. № А-

535/20.06.2019 г. на пр-л на АС-

София

АС София
03.12.2018 г. - 

…………….
23 наличие на свободна щатна бройка в АС - София

1/ на мястото на с-я Н. Грозева

2/ на основание чл. 227, ал. 2 от ЗСВ,

на свободна щатна бройка до заемане на 

длъжността чрез конкурс

27 Величка Петрова Белева ОС Пловдив
ЛС № 459/27.11.2017 г.

АС - Пловдив
АС Пловдив

01.12.2017 г. до 

заемане на 

мястото чрез 

конкурс

36

С цел осигуряване нормалното фунциониране на съда и 

организиране работата на Гражданското отделние на АС-

Пловдив и на трети граждански състав, членовете на който 

разглеждат както граждански, така и търговски дела

На основание чл. 107, ал. 1 вр. чл. 227, ал. 2 вр. ал. 1 

и ал. 5 - ал. 8 ЗСВ;

на незаета щатна длъжност;

за не повече от 12 месеца

28 Величка Симеонова Борилова ОС Благоевград
№ К-721/31.07.2019 г. на 

председателя на АС-София

АС  София - 

ТК
от 02.09.2019 г. 16

свободна щатна бройка, голяма натовареност и 

необходимост от попълване на съдебни състави
на свободна щатна бройка

29 Венелин Димитров Николаев РС Плевен

2286/10.09.2019 г. на 

председателя на Върховен 

административен съд

АдмС Плевен от 16.09.2019 г. 15 Висока натовареност на съдиите от АдмС-Плевен на незаета длъжност "съдия"

30 Веселин Георгиев Белев РС Бургас 

№ 2347/17.09.2018 г., 

изменена със з. № 

3037/07.12.2018 г. на 

председателя на ВАС

АдмС Бургас  18.09.2018 г. 27

Натовареност на административниете съдии, не 

съществува възможност за обезпечено насрочване на 

делата в разумни срокове 

1/ Считано от 18.09.2018 г. до завръщане на 

съдия Л. Луканов, но за не повече от 12 мес.

2/ На незаета длъжност
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31
Виолета Боянова Магдалинчева-

Клингова
СГС

К-1127/12.10.2018 г. 

на председател на АС-София

АС София -

наказателна

колегия

16.10.2018 г. - 

…………….
25

наличие на свободни щатни бройки в НК на АС-София,

командироване на 1 съдия във ВКС и 1 съдия в КАК към СК 

на ВСС; необходимост от попълване на съдебните състави в 

АС-София;

на основание чл. 107, ал. 1, вр. чл. 227, ал. 2 ЗСВ 

на незаета щатна бройка;

до заемане на длъжността чрез конкурс

32 Владимир Иванов Първанов АдмС Сливен
Заповед № 675/30.03.2018 г. на 

председателя на ВАС
ВАС

от 02.04.2018 г. -

без срок
33

Командирован по реда на чл.227, ал.2 от ЗСВ на незаета 

щатна длъжност "съдия във ВАС", освободена от съдия 

Надежда Джелепова - назначена за зам.председател на ВАС

Със заповед № 223/09.02.2017 г. на председателя на ВАС 

командирован във ВАС за периода от 13.02.2017 

до 13.02.2018 г.

Със З-д № 229/08.02.2018 г. на председателя на ВАС 

прекратява командироването, считано от 13.02.2018 г. 

поради изтичане срока по чл.227, ал.1 от ЗСВ

33 Владимир Страхилов Попов
РС Велико 

Търново

№ 107/26.02.2019 г.

на председател на 

АС - Велико Търново

ОС Велико 

Търново

от 01.03.2019 г. 

до провеждане 

на конкурс

22
Висока натовареност на съдиите и необезпеченост на щата в 

наказателното отделение - 2 свободни щ. бр.

Командирован да правораздава в Наказателно 

отделение на ОС - Велико Търново

34
Габриела Драгомирова Дянкова-

Тричкова
РС Благоевград

№ К-317/20.05.2020 г. на 

Председателя на АС-София

ОС Благоевград 

- 

ГО

от 26.05.2020 г. 7

Голяма натовареност на съдиите от ОС Благоевград и 

командироването на съдия от ОС Благоевград в АС 

София

на мястото на командирован съдия -  съдия 

Величка Борилова 

35
Галена Петкова Чешмеджиева - 

Дякова
РС Русе

№ 2297/16.10.2020 г. на 

председателя на ВАС
АдмС Русе

от 19.10.2020 г. 

до - заемане на 

длъжността

2
Свободна щатна бройка в АдмС - Русе за длъжност 

"съдия"
До заемане на длъжността чрез конкурс по ЗСВ.

36 Галина Васкова Герасимова РС Видин
№ 3216/20.12.2019 г. на 

председателя на ВАС
АдмС Враца от 06.01.2020 г. 11

голяма натовареност на съда, незаета длъжност "съдия" в 

АдмС – Враца             
на незаета длъжност съдия 

37
Галина Иванова Вълчанова -

Люцканова
РС Ямбол

АД-05-21/24.03.2020 г. на

председателя на АС Бургас
ОС Ямбол

от 27.03.2020 г. 

до 27.03.2021 г.
9

Осигуряване формиране на два въззивни граждански 

състави и нормално протичане на 

правораздавателната дейност в ОС-Ямбол

На незаета съдийска бройка

38 Галина Любомирова Иванова АС София

З-д № 1200/19.04.2019 г. на 

председателя на ВКС на РБ;

З-д № 588/ 27.04.2020 г. за 

продължаване; З. № 812/02.09.2020 г. 

на пр-ля на ВКС за продължаване

ВКС 03.05.2019 г. 20 Обезпечаване работата в Търговска колегия на ВКС

1/ На свободна щатна бройка за срок от 12 месеца;

2/ Командироването е продължено до 15.09.2020 г.;

3/ На незаета щатна длъжност до заемане на длъжността 

с конкурс 

39 Галя Горанова Вълкова             СРС
№ К - 1108/11.10.2018 г.

на председател на  

АС-София

СГС 22.10.2018 г. 26

Поради наличието на незаети съдийски места, 

командироването на съдии от СГС във ВСС, продължителен 

отпуск на съдии по майчинство.

На основание чл. 87, ал. 1, изр. 3-то вр. чл. 227, ал. 2 ЗСВ

на свободна щатна съдийска бройка

40 Галя Димитрова Русева РС Ямбол № 2447/27.09.2019 г. на ВАС АдмС Бургас от 02.10.2019 г. 15

Свободна щатна бройка за длъжността "съдия". 

Натовареността на АдмС-Бургас е значително по-

висока от средната натовареност на 

административните съдилища.

41 Георги Николов Николов РС Сливница

№ 2805/20.11.2018 г. на 

председателя на ВАС,

изменена със з.№ 1347/21.05.2019 

г. на председателя на ВАС,

изменена със з. № 2473/03.10.2019 

г. на председателя на ВАС

АдмС София-

област
от 26.11.2018 г. - 25

попълване съставите в Административен съд - София 

област

на незаета щатна длъжност, считано от 

03.10.2019 г.

42

Георги Тодоров Бозуков - 

зам. на административния 

ръководител на РС-Сливен

РС Сливен
№ 2842/22.11.2019 г. на 

Председателя на ВАС

АдмС София-

град
25.11.2019 г. 13

 Висока натовареност на АдмС София - град;

наличие на свободна щатна длъжност "съдия", която следва 

да бъде заета след провеждане на продължителна във 

времето конкурсна процедура 

на незаета длъжност "Съдия" в АССГ
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43 Георги Христов Иванов РС Бургас
АД-05-66/28.08.2020 г. на и.ф. 

председател на АС Бургас
ОС Бургас

08.09.2020 -

08.09.2021 г.
3

затруднение с формирането на наказателните състави вр. с 

увеличено постъпление на нак.дела и намаления съдийски състав 

поради отсъствие  на съдия в дългоспоречн отпуск  за отгл. на дете 

, встъпване на съдия  след спечелен конкурс в БАС и 

освобождавена на съдия  поради пенсиониране  

заета съдийска бройка;

за разглеждане на дела в наказателно 

отделение

44

Гюлфие Мехмедова Яхова

зам. адм. ръководител

на РС Благоевград

РС Благоевград
№ К-316/20.05.2020 г. на 

Председателя на АС-София

ОС Благоевград 

- 

ГО

от 26.05.2020 г. 7

Голяма натовареност на съдиите от ОС Благоевград и 

командироването на съдия от ОС Благоевград в АС 

София; На основание чл. 227, ал. 2 от ЗСВ

на свободна щатна бройка

45 Десислав Светославов Любомиров СГС № К-152/21.02.2019 г. АС София от 25.02.2019 г. 21

Наличие на свободни щ.бр. и необходимостта от 

попълване на съдебните съставив Наказателна 

колегия на АС- София 

На свободна щатна бройка до заемане на 

длъжността чрез конкурс

46
Десислава Георгиева Манасиева-

Жекова
РС Варна

№ РД- 36/31.01.2020 г. на 

Председателя на ОС - Варна
ОС Варна 02.03.2020 г. 10

Необходимост от обезпечаване на нормалната 

натовареност на съдите в Търговско отделение на 

ОС - Варна.

на незаета щатна бройка,

до заемане на щата след провеждане на 

конкурс.

47
Десислава Георгиева Янева-

Димитрова
СРС

№ K-97/06.02.2017 г. - 

АС - София
СГС 06.02.2017 г. - 46

Поради наличието на незаети съдийски места, 

командироването на съдии от СГС в САС и ВКС, 

продължителен отпуск на съдии по майчинство.

За срок от 

12 месеца

48
Десислава Йорданова Йорданова - 

младши съдия
СГС

№ РД -14-2574/06.07.2020 г. на 

председателя на СГС
СРС 07.07.2020 г. 5

Направено искане от адм. р-л на СРС за 

командироване на младши съдии от СГС поради 

наличието на свободни щатни бройки в СРС и с оглед 

встъпването в СГС на новоназначени младши съдии

за срок от една година

49 Десислава Любомирова Попколева СГС 
№ 478/21.02.2020 г. на 

председателя на ВКС
ВКС - ГК 02.03.2020 г. 10

на основание чл. 114, ал. 1, т. 8, вр. с чл. 227, ал. 1 от 

ЗСВ; за обезпечаване работата на Гражданска колегия 

на ВКС

за срок от 12 мес.

50 Десислава Николаева Зисова СРС № К - 859/13.10.2015 г. СГС 14.10.2015 г. 62

Поради наличието на незаети съдийски места, 

командироването на съдии от СГС в САС и ВКС, 

продължителен отпуск на съдии по майчинство

За срок 

повече от 

3 месеца

51 Десислава Пенчева Добрева АС София

№ 1660/13.06.2019 г. 

на пр-л на ВКС;

З. № 809/02.09.2020 г. на пр-ля на ВКС 

за продължаване

ВКС 15.09.2019 г. 15

Нужда от обезпечаване работата в Търговската 

колегия на ВКС поради освобождаване на съдия 

Светла Чорбаджиева на осн. чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ

1/ За срок от 12 мес.

2/ на незаета щатна длъжност до заемане на длъжността с 

конкурс

52 Десислава Радославова Стоева 
АдмС София-

град

Заповед № 798/20.04.2018 г. 

на председателя на ВАС, 

изменена със заповед № 

2327/13.09.2018 г. 

ВАС

1/ 23.04.2018 г.;

2/ считано от 

17.09.2018 г. - 
до заемане на 

щатната бройка по 

надлежния ред 

32  необходимост на ВАС

1/ До завръщане на титуляра съдия 

Ал. Еленков, но не повече от 12 мес.;

2/ На свободна щатна бройка до заемането й по 

надлежния ред

53
Десислава Стефанова 

Сапунджиева
ОС Търговище

РД - 0701/ 14.11.2017 г. на 

председателя на АС - Варна
АС Варна

от 15.11.2017 г. 

до заемане на 

незаетата щатна 

бройка 

37
Намален съдийски състав и висока натовареност на 

съдиите

На незаета щатна бройка за съдия в НО на АС-

Варна;

До назначаване на титуляр

54
Диана Иванова Асеникова-

Лефтерова - мл.с.
ОС Бургас

№ 1151 от 25.11.2020 г. на 

административен ръководител-

председател на ОС Бургас

РС Бургас
01.12.2020 г.- 

30.06.2021 г.
1

на основание чл. 81, ал. 1 и чл. 227, ал. 1 от ЗСВ; 

на мястото на зает щат в районния съд
7 месеца 
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55 Диана Иванова Василева ОС Габрово

№ 468/12.10.2018 г.;

№ 171/09.04.2019 г.;

№ 328/12.07.2019 г.;

№ 18/15.01.2020 г.;

№ 552/16.12.2020 г.

на председателя на 

АС - Велико Търново

АС Велико 

Търново - НО

от 15.10.2018 г. - 

до15.04.2019 г.;

от 16.04.2019 г.

до 12.07.2019 г.;

от 15.07.2019 г.

до 15.01.2020 г.;

от 16.01.2020 г.

до 31.12.2020 г.;

от 01.01.2021 г.

до 31.12.2021 г.

26

На основание чл.107, ал. 1, във вр. с чл. 227, ал. 2 във 

вр. с чл. 227, ал. 1, изр. 1 от ЗСВ и чл. 3.1., б. "в" от 

Правилата за командироване на съдии, прокурори и 

следователи

Незаета щатна численост на съдии в Апелативен 

съд - Велико Търново, увеличен бр. дела, 

невъзможн. за сформиране на 2 нак. състава

56 Диана Тонева Петкова АдмС Ямбол

Заповед №1387/23.05.2019 г. 

на пр-л на ВАС, изменена със 

з. № 1071/15.04.2020 г. на 

председателя на ВАС

ВАС
27.05.2019 г.;

21.04.2020 г.
19

1/ Служебна необходимост - с решение по т. 36 от протокол 

№ 29/02.10.2018 г. на СК на ВСС, съдия Захаринка Тодорова 

е избрана на член на КАК при СК на ВСС;

2/ На основание чл. 122, ал. 1, т. 8 във вр. с  чл. 123 и чл. 227 

от ЗСВ

1/ До завръщане на съдията титуляр, но не 

повече от една година;

2/ На незаета длъжност съдия във ВАС

57 Димитрина Ангелова Йорданова СГС
№ 870/07.10.2020 г. на 

председателя на ВАС
ВКС - НК

15.10.2020г. - 

...…………..
2

нужда от обезпечаване работата на Наказателната 

колегия на ВКС

на незаета щатна длъжност,

до отпадане на необходимостта от 

командироване

58
Димитринка Емилова 

Купринджийска
РС Исперих

№ 2812/19.11.2019 г. на 

председателя на ВАС
АдмС Русе 25.11.2019 г. 13

Висока натовареност на съдиите в АдмС - Русе, 

разкрита нова щатна длъжност "съдия", която следва 

да бъде заета след продължителна във времето 

конкурсна процедура

На незаета щатна длъжност "съдия"

59
Димитринка Иванова Гайнова-

Генчева

ОС Велико 

Търново

№ 39/27.01.2020 г. на 

председателя на АС-Велико 

Търново

АС Велико 

Търново
20.02.2020 г. 10 незает магистратски щат в АС Велико Търново

на незаета длъжност "съдия" в Гражданско и 

търговско отделение, 

до приключване на конкурса за повишаване и 

встъпване в длъжност "съдия" в АС В. Търново

60 Димитър Валентинов Петров СРС
№ 2226 от 06.10.2020 г. на 

председателя на ВАС

АдмС София-

област
08.10.2020 г. 2

висока натовареност на съдиите от Административен 

съд София-област

до завръщане на съдия Емил Любчов 

Димитров, командирован от АдмС София-

област във ВАС, но за не повече от 12 мес.

61 Димитър Василев Мирчев СГС
№ К-1227/16.11.2018 г.

на председател на АС-София

АС София

Гражданска

колегия

20.11.2018 г. 24

Във връзка с наличието на свободни щатни съдийски 

бройки в Гражданска и Търговска колегия на АС - 

София, командироване на двама съдии във ВКС -ТК, 

необходимост от попълване на съдебните състави в 

АС-София; на свободна щатна бройка до заемане на 

длъжността чрез конкурс

За периода 

04.03.2014 до 13.11.2018 г. вкл. магистратът е 

командирована в АС-София като съдия от ОС-

Враца

62 Димитър Иванов Думбанов РС Разлог

№ 2806/20.11.2018 г. на 

председателя на ВАС, изменена 

със заповед № 2504/09.10.2019 г. 

на председателя на ВАС

АдмС 

Благоевград
26.11.2018 г. 25

Висока натовареност на АдмС - Благоевград;

обезпечаване насрочването на дела в разумни 

срокове

1/ да завръщане на съдия Радина Карамфилова-

Десподска, но за не повече от 12 месеца;

2/ командирован на незаета щатна длъжност "съдия"

63 Димитър Костадинов Узунов РС Сандански
№ 2449/03.10.2018 г. на 

председател на ВАС

АдмС 

Благоевград
08.10.2018 г.  26

 висока натовареност на АдмС - Благоевград; 

обзпечеване насрочването на делата в разумни 

срокове

на незаета длъжност "съдия в 

Административен съд-Благоевград"

64 Димитър Христов Гальов
РС Стара 

Загора

№ 3038/07.12.2018 г. на 

председателя на ВАС
АдмС Бургас  11.12.2018 г. 24

Изключителната натовареност на съдиите от АдмС - 

Бургас

безсрочно, на незаета длъжност "съдия" в 

АдмС-Бургас

65 Ева Димитрова Пелова-Трифонова СРС
№ 2260 от 09.10.2020 г. на 

председателя на ВАС

АдмС София-

град
13.10.2020 г. 2

изключителна натовареност на съдиите от 

Административен съд София-град

до завъръщане на съдия Десислава Стоева, 

командирована от АССГ във ВАС, но за не 

повече от 12 мес.
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66 Екатерина Тодорова Стоева    СРС
№ К-337/22.03.2018 г. на

председателя на АС-София
СГС 30.03.2018 г. 33

Във връзка с наличие на свободни щатни съдийски бройки в 

СГС и командироване на съдии в АС-София и с оглед 

голямата натовареност на съдиите от СГС, както и 

невъзможността за незабавно назначаване на съдии и 

необходимост от попълване на съдебните състави в СГС 

При условията на чл. 227, ал. 2 от ЗСВ на свободна 

щатна съдийска бройка 

до заемане на длъжността чрез конкурс

67 Елена Стойнова Чернева РС Силистра
Заповед № 2446/03.10.2018 г. 

на председателя на ВАС
АдмС Силистра

от 08.10.2018 г. 

до заемане на 

незаета 

длъжност по 

надлежния ред

27
увеличаване обема на работа в Административен съд - 

Силистра

на незаета съдийска длъжност "съдия в 

Административен съд Силистра"

68
Елеонора Здравкова Попова - 

Христова 
СРС № 3165 от 13.12.2018 г.

АдмС София-

град
17.12.2018 г. 24

Незаети щатни бройки за длъжността "съдия" в АдмС-

София-град, висока натовареност на съдиите, 

необходимост да се осигури равномерно натоварване 

на отделенията

На незаета длъжност "съдия в Административен съд - 

София-град"

69 Елеонора Симеонова Кралева РС Бургас

№ АД-05-48 от 27.06.2016 г.;

№АД-05-91 от 23.12.2016 г.

АС-Бургас  

ОС Бургас

27.06.2016 -

27.12.2016 г.;

от 28.12.2016 г. до 

заемане на 

свободната длъжност 

54
непълен щат в ОС-Бургас, затруднения при 

формирането на гр. Състави
При условията на  § 207 (1) от ПЗР на ЗСВ  

70
Ели Асенова Каменова - 

младши съдия
ОС Пазарджик

№ 208/28.05.2020 г. и

№ 260/30.06.2020 г. на 

председателя на ОС 

Пазарджик

РС Пазарджик
от 01.07.2020 г. 

до 01.07.2021 г.
6

Висока натовареност на РС - Пазарджик. Съдът е трети по 

действителна натовареност измежду районните съдилища в 

областните центрове спрямо свършените дела - 55,77 дела 

месечно при 64,53 дела за разглеждане. От др. страна 

четирима от съдиите по щат са командировани в други 

съдилища

На заета щатна длъжност;

Считано от 01.07.2020 г. за период от 12 

месеца

71 Елисавета Георгиева Деянчева РС Кюстендил
№К-914/13.10.2020 г. на 

Апелативен съд - София
ОС Кюстендил

считано от 

15.10.2020 г.
2

незаети съдийски бройки и необходимостта от 

попълване на съставите в Гражданско отделение на 

ОС Кюстендил;

на основание чл. 227, ал. 2 от ЗСВ

на незаета длъжност "съдия" в Окръжен съд - 

Кюстендил до заемането й въз основа на 

конкурс при 4 часов работен ден и 100% 

натовареност в Районен съд - Кюстендил

72 Елица Симеонова Димитрова РС Русе
№ 3200/17.12.2018 г. на 

председателя на ВАС
АдмС Русе

от 27.12.2018 г.     

до заемане на 

длъжността

24
Свободна щатна бройка в АдмС - Русе за длъжност 

"съдия"

До заемане на длъжността чрез конкурс по 

ЗСВ.

73 Емил Любчов Димитров
АдмС София-

област

№ 1511/29.09.2017 г. на 

председателя на ВАС
ВАС

от 02.10.2017 г. 

до завръщане на 

титуляра

38 подадена лична молба до завръщане на титуляра

74 Емилия Стоянова Колева СГС К-810 АС София
03.10.2012 г.-

……....
97 незаети щатни бройки

75 Ерна Жак Якова-Павлова РС Варна

№ РД-333/20.11.2020 г. на 

Председателя на Окръжен съд - 

Варна

ОС Варна

От 01.01.2021 г. 
до заемане на 

щата след 

провеждане на 

конкурс.

Необходимост от обезпечаване на нормалната работа 

в Наказателно отделение на ОС - Варна.
на незаета щатна бройка

76 Женя Радкова Димитрова ОС Варна
Заповед № 813/02.09.2020 г. на 

председателя на ВКС
АС София

от 15.09.2020г. до 

отпадане на 

кадровата 

необходимост

3

Необходимостта от командироване е свързана с 

нуждата от обезпечаване работата в Търговска 

колегия на Апелативен съд - София поради висока 

натовареност.

За срок не повече от 12 мес. на мястото на съдия 

Мадлена Желева, командирована във ВКС; 

Командироването е съгласувано с Адм.ръководител 

на ОС-Варна и получено писмено съгласие от 

командирования съдия
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77 Зара Ехия Иванова РС Шумен
№ РД-0527/26.08.2020 г. на 

председателя на АС Варна
ОС Шумен 15.09.2020 г. 3

намален съдийски състав на ОС Шумен във вр. с ком. 

на съдия Йордан Димов  от ТО на ОС Шумен в АдмС 

Варна и висока натовареност на съдиите 

до отпадане на необходимостта, но за не 

повече от 12 мес.; в ТО на ОС Шумен

78
Зорница Николова Тухчиева-

Вангелова - мл. с.
ОС Пловдив

№ ЛС 537/29.06.2020 г.

на и.ф. председател на 

ОС Пловдив

РС Пловдив 01.07.2020 г. 6
На основание чл. 81, чл. 86, ал. 1, т. 12, чл. 227, ал. 1 

и чл. 240, ал. 3 от ЗСВ

до завръщането на съдия Пламена Славова-

Милева, ползваща отпуск за временна 

неработоспособност поради бременност, 

раждане и отглеждане на дете

79
Зорница Стефанова Гладилова-

Георгиева
СГС

№ К-875/18.09.2019 г. на 

зам.председател на АС-София

АС София - 

ТК
24.09.2019 г. 14

С оглед голямата натовареност на съдиите в АС-

София и необхоимостта от попълване на съдебните 

състави в Търговската колегия на съда

На мястото на съдия Десислава Добрева, 

командирована във ВКС - Търговска колегия

80 Ивайло Йосифов Иванов РС Русе

№ 3262/21.12.2018 г. на 

председателя на ВАС, 

изменена със Заповед № 

1734/27.06.2019 г. на 

председателя на ВАС

АдмС Русе

1/ от 02.01.2019 г.  до - 

завръщане на 

титуляра 

2/  от 01.07.2019 г. до 

провеждане на 

конкурс за заемане 

на новооткрита 

свободна щатна 

бройка

24

1/ Поради разрешено ползване на дългосрочен отпуск 

на съдия Ина Георгиева Райчева - Цонева считано от 

02.01.2019 г.; 

2/ Свободна щатна бройка в АдмС - Русе за длъжност 

"съдия" от 01.07.2019 г. 

(Разкрита с р-е по пр. 14/27.06.2019 г., т. 3 на ВСС)

1/ До завръщане на съдия Ина Георгиева Райчева - 

Цонева, но за не повече от 12 месеца - завърнала се 

на работа;

2/ До заемане на длъжността чрез конкурс по ЗСВ.

81 Иван Атанасов Воденичаров ОС Бургас

АД-05-75/26.11.2020 г. на и.ф.  

административен ръководител - 

председател на АС Бургас

АС Бургас
01.12.2020 г. -

31.05.2021 г.
1 незаета съдийска бройка

за разглеждане на дела в търговско отделение, както 

и за участие в съдебни състави по граждански и 

наказателни дела при необходимост

82 Иван Минчев Минчев РС Пловдив

№ ЛС 409/30.09.2020 г. на 

Председателя на Апелативен съд - 

Пловдив, ИЗМЕНЕНА СЪС 

ЗАПОВЕД № ЛС 507/04.12.2020 г. 

на Председателя на Апелативен 

съд - Пловдив

ОС Пловдив
1/ 01.10.2020 г. -;

2/ 04.12.2020 г. 
3

1/ с цел осигуряване нормалното функциониране на 

ОС Пловдив и организиране работата на 

Наказателното отделене на съда - на основание чл. 

87, ал. 1 от ЗСВ и чл. 227, ал. 1 от ЗСВ

2/ от 04.12.2020 г. на незает щат

1/до завръщане на работа на съдия Иван 

Бонев (ползващ продължителен отпуск по 

болест);

2/ до заемане на щатната бройка след 

провеждане на конкурс

83
Иван Стойнов Иванов - младши 

съдия
ОС Варна Заповед № РД - 48/09.06.2020 г. РС Варна 

от 01.07.2020 г. 

до отпадане на 

кадровата 

необходимост

6

Мотивирано искане от Адм.ръководител - председател на РС-

Варна, ставощита на зам.председателите на ГО и ТО при ОС-

Варна и с оглед спазване на случайния принцип за 

разпределение на дела по чл.9 ЗСВ

Командироването е съгласувано с Адм.ръководители 

на РС-Варна  и получено писмено  съгласие от 

командирования мл. съдия;

за срок повече от три месеца     

84
Иванка Стоименова              

Шкодрова
ОС Перник

заповед № К-1365/11.12.2018 г. 

на председателя на САС;

заповед № К-536/20.06.2019 г. 

на председателя на САС

АС София
02.01.2019 г.;

20.06.2019 г.
24

1/ На мястото на съдия Надежда Трифонова, 

командирована във ВКС

2/ На основание чл. 227, ал. 2 от ЗСВ - до заемана на 

длъжността чрез конкурс

На свободна щ. бр.

85 Иво Вътев Вътев СРС
Заповед № ВСС-

6078/17.05.2019 г.

Европейска 

служба за борба с 

измамите към ЕК 

(OLAF), Брюксел

16.06.2019 г. 18
Командирован национален експерт в OLAF с Решение 

на СК на ВСС по Пр. 15/14.05.2019 г., т. 28
За първоначален период от две години

86 Илиана Валентинова Станкова СРС
№ К - 979/18.10.2019 г. на 

председателя на АС-София
СГС 21.10.2019 г. 14

Наличие на свободни щатни съдийски бройки в СГС и 

командироване на съдии в АС-София, необходимост 

от попълване на съдебен състав в гражданско 

оделение и с оглед голямата натовареност на съдиите 

от СГС

на незаета щатна съдийска бройка
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87 Ирена Колева Илиева
РС Велико 

Търново

№ 102/28.02.2018 г. 

на пр-л АС Велико Търново

ОС Велико 

Търново

01.03.2018 г. - 
до провеждане на 

конкурс и 

встъпване в 

длъжност на 

спечелилия 

кандидат

34

Увеличено постъпление на граждански и търговски 

дела и необезпеченост на щата на Гражданско 

отделение; професионален стаж и опит на 

командирования съдия; положително становище на 

прекия административен ръководител относно 

командироване

На основание чл. 81, ал. 1, изр. посл. във вр. с 

чл. 227, ал. 2-9 от ЗСВ и 

чл. 3.1. б. а от Правилата за командироване на 

съдии, прокурори и следователи

88 Искра Пенчева Иванова
ОС Велико 

Търново

Заповед № 34/24.01.2020 г. на 

Председателя на АС Велико 

Търново

АС Велико 

Търново
03.02.2020 г. 10

незает магистратски щат в АС Велико Търново, 

трудности при формиране на състави в Гражданско и 

търговско отделение

на незаета длъжност, 

до приключване на конкурса за повишаване и 

встъпване в длъжност "съдия" в АС В. Търново

89 Йоана Милчева Генжова СРС
№ К-452 от 03.07.2020 г. на 

председателя на АС София
СГС 06.07.2020 г. 5 На основание чл. 87, ал. 1, вр. с чл. 227, ал. 1 от ЗСВ

за срок от 3 месеца, на мястото на съдия 

Татяна Димитрова, в продължителен отпуск по 

болест

90 Йордан Василев Димов ОС Шумен
 № 1810/11.08.2020 г. на 

председателя на ВАС
АдмС Варна от 15.09.2020 г. 3

до завръщане на съдия Тинка Косева, 

командирована във ВАС, но за не повече от 12 

месеца

91 Йордан Илиев Воденичаров
РС Велико 

Търново

№ 102/28.02.2018 г. 

на пр-л на АС Велико Търново

ОС Велико 

Търново

01.03.2018 г. - 

до провеждане на 

конкурс и 

встъпване в 

длъжност на 

спечелилия 

кандидат

34

Увеличено постъпление на граждански и търговски дела и 

необезпеченост на щата на Гражданско отделение; 

професионален стаж и опит на командирования съдия; 

положително становище на прекия административен 

ръководител относно командироване

На основание чл. 81, ал. 1, изр. посл. във вр. с 

чл. 227, ал. 2-9 от ЗСВ и 

чл. 3.1. б. а от Правилата за командироване на 

съдии, прокурори и следователи

92
Йорданка Георгиева Майска-

Иванова
РС Несебър

1/ № АД-05-109/07.10.2019 г. на 

председателя на АС-Бургас

2/ / № АД-05-24/25.03.2020 г. на 

председателя на АС-Бургас

ОС Бургас

1/ от 14.10.2019 г. 

до 14.04.2020 г.

2/ от 15.04.2020 г.

до 15.04.2021 г.

14

1/незаета съдийска бройка;

на основание чл. 87, ал. 1, изр. трето вр. чл. 227, ал. 2 от 

ЗСВ

2/  Наличие на незает щат в БОС и затруднение при 

формиране на състави във въззивно гр. отделение -  

продължава командироването

за разглеждане на дела във въззивно 

гражданско отделение на ОС-Бургас

93 Калина Кръстева Филипова РС Плевен
№ 90/15.01.2018 г. на 

председателя на ВКС
СРС от 05.02.2018 г. 34 Висока натовареност на съдиите от СРС

при условията на чл. 227, ал. 2 ЗСВ на свободна 

щатна съдийска бройка до заемане на длъжността 

чрез конкурс

94 Калина Стоянова Пенева ОС Бургас

№ АД-05-113/09.10.2019 г. на 

председателя на АС-Бургас;

№ АД-05-26/15.04.2020 г. на 

председателя на АС-Бургас;

АД-05-70/09.10.2020 г. на 

председателя на АС-Бургас

АС Бургас

от 01.11.2019 г. 

до 30.04.2020 г.;

01.05.2020 г. 

до 30.10.2020 г.;

01.11.2020 г. 

до 30.04.2021 г.

14 незаета съдийска бройка

За разглеждане на дела в гражданското отделение, 

както и за участие в съдебни състави по търговски и 

наказателни дела

95
Калинка Стефанова Георгиева - 

Йорданова
ОС София

1.№ К-40/19.01.2012

2.№ К-490/27.06.2012

3.№ К-648/30.07.2012

4.№ К-1074/17.12.2012 г.

5.№ К-1179/18.12.2013

6.№ К-1103/19.12.2014 

7. № К-1108/15.12.2015 

на АС-София

АС София

23.01.2012 -

23.07.2012

09.07.2012 - 

09.10.2012

от 30.07.2012 г.

от 02.01.2013 г. 

от 02.01.2014 г.

от 05.01.2015 г.

от 04.01.2016 г.

107
на основание чл. 107, ал. 1 и чл. 227, ал. 1 ЗСВ;

от 02.01.2014 г. -  на свободна щатна бройка 

в НО на АС - София;

на за срок повече от три месеца
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96 Камен Георгиев Гатев РС Пазарджик

Заповед № 858/19.12.2019 г. на 

Председателя на Окръжен съд - 

Пазарджик

РС Пещера

от 19.12.2019 г. 

на незаета 

длъжност 

12

Значителна натовареност на Районен съд - Пещера, 

намален съдийски състав и обективна невъзможност 

постъпващите дела да бъдат разглеждани в срок

на незает щат; 

до заемане на мястото чрез конкурс по ЗСВ

97 Капка Емилова Павлова ОС Перник
№ К-1225/16.11.2018 г. на 

председателя на АС-София

 АС София - 

Търговска 

колегия

19.11.2018 г. 25

Наличие на 9 свободни щатни съдийски бройки в ГК и 

ТК на АС-София, командироване на 2 съдии във ВКС - 

ТК, както и необходимостта от попълване на 

съдебните състави 

На свободна щатна бройка, до провеждането на 

конкурс

98 Карамфила Ранкова Тодорова СГС

1/ К- 809

2/ К-1115/15.12.2015 г.на пр-л на 

АС-София, изменена със з. № А-

537/20.06.2019 г. на на пр-л на АС-

София

АС София
12.10.2015 г. - 

…………….
61 по заместване

Първоначално на мястото на с-я Кр. Медарова; след 

изменението - 

 на основание чл. 227, ал. 2 от ЗСВ,

на свободна щатна бройка до заемане на 

длъжността чрез конкурс

99 Катерина Въткова Ненова РС Ботевград

№ К-85/02.06.2020 г. на 

председателя на ОС-София;

№ К-159/03.09.2020 г. на 

председателя на ОС-София

РС Своге

08.06.2020 г. - 

08.09.2020 г.;

09.09.2020 г-. - 

08.03.2021 г.

6

С оглед нормалното функциониране на РС-Своге, тъй 

като има един действащ съдия, в случая -

председателят на съда

за срок от 3 месеца, на незаета щатна длъжност 

"съдия"

100 Катя Николова Велисеева РС Червен бряг
№ 89/15.01.2018 на 

председателя на ВКС
СРС от 01.02.2018 г. 35

Висока натовареност на съдиите от СРС и прилагане 

на чл. 227, ал. 2 от ЗСВ  във връзка с р-е по Протокол 

№ 33/22.11.2017 г. на КСКНСС към СК на ВСС

за разглеждане на граждански дела на свободна 

щатна дл. до заемането й от титуляр по надлежния 

ред след провеждане на конкурс

101 Красен Пламенов Вълев - мл.с. ОС Бургас

№ 1150 от 25.11.2020 г. на 

административен ръководител-

председател на ОС Бургас

РС Бургас
01.12.2020 г.- 

30.06.2021 г.
1

на основание чл. 240, ал. 3, вр. с чл. 227, ал. 2 от ЗСВ;

 на мястото на свободен щат в районния съд
7 месеца 

102 Красимир Димитров Лесенски РС Пазарджик

Заповед № 2687/29.10.2019 г. 

на председателя на Върховния 

административен съд

АдмС 

Пазарджик
от 30.10.2019 г. 14

незаети щатни бройки, които следва да бъдат заети 

след провеждане на продължителна във времето 

конкурсна процедура; висока натовареност на АдмС-

Пазарджик

на незаета длъжност 

103 Красимир Стефанов Комсалов РС Пазарджик

Заповед № 74/24.10.2018 г. 

на председателя на 

Апелативен специализиран 

наказателен съд

 СпНС

от 01.11.2018 г. 

до заемане на 

длъжността чрез 

конкурс по ЗСВ

26
свободни щатни бройки за съдии и невъзможността 

същите да бъдат заети в кратки срокове

На основание чл. 107е, ал. 1 и чл. 227, 

ал. 2-9 ЗСВ и чл. 4 и чл. 5 от Правилата за 

командироване на съдии, прокурори и следователи

104 Красимир Стефанов Маринов ОС Перник
заповед № 126/05.02.2018 г.

на председателя на АС-София
АС София от 12.02.2018 г. 34

Във връзка с наличието на свободни бройки в ТК на 

АС-София и с оглед голямата натовареност на 

съдиите в ТК на АС-София 

При условията на чл. 227, ал. 2 ЗСВ на свободна 

щатна съдийска бройка до заеманена длъжността 

чрез конкурс

105 Красимира Димитрова Ванчева ОС Пловдив
ЛС № 20/24.01.2020 г.

на пр-ля на АС-Пловдив
АС Пловдив

от 01.02.2020 г. 

до заемането на 

мястото чрез 

конкурс по ЗСВ

11
На осн. чл.107, ал.1 вр. чл. 227, ал. 2 вр. ал. 1 и ал. 5-8 

от ЗСВ

на незаета щатна длъжност, до заемането на 

мястото чрез конкурс по ЗСВ

106 Красимира Недялкова Проданова       СРС
№ 3031 от 05.12.2019 г.

на председателя на ВАС

АдмС София-

град
от 02.01.2020 г. 12

висока натовареност на съдиите в АГГС и наличие на 

свободна щ. длъжност "съдия"
на незаета щатна длъжност "съдия" в АССГ

107 Кремена Димова Костова - Грозева АдмС Хасково
№ 2283/10.09.2019 г. на 

председателя на ВАС

АдмС Стара 

Загора
16.09.2019 г. 15 чл. 94, ал.1 вр.чл. 227 ЗСВ на незаета щатна длъжност "съдия"

108 Кремена Илиева Лазарова ОС Бургас

АД-05-74/26.11.2020 г. на и.ф.  

административен ръководител - 

председател на АС Бургас

АС Бургас
01.12.2020 г.-

31.05.2021 г.
1 незаета съдийска бройка

за разглеждане на дела в гражданско отделение, както и за 

участие в съдебни състави по търговски и наказателни 

дела при необходимост;

с изключение на датите 01.12.2020 г., 08.12.2020 г. и 

15.12.2020 г.
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109 Кристина Иванова Тодорова РС Сливница
№ К 46/23.01.2012 г; -          

№ K-1247/20.12.2016 г.

общо 11 заповеди

ОС София

23.01.2012 до 

22.01.2013;-        

от 23.12.2016 до 

завръщането на 

титуляра

107 за попълване на съставите в СОС 
продължена командировка - до завръщане на 

титуляра К. Георгиева, командирована в АС - София

110 Кристина Райкова Филипова СГС
Заповед № К-118 от 02.02.2018 

г. на предестел на АС-София
АС София от 12.02.2018 г. 33

Във връзка с наличието на свободни щатни съдийски 

бройки в гражданска колегия на АС - София и с оглед 

голямата натовареност на съдиите от гражданска 

колегия на АС-София, както и невъзможността за 

незабавно назначаване на съдии и необходимостта от 

попълване на съдебните състави в АС-София

при условията на чл.227, ал.2 ЗСВ на свободна 

щатна съдийска бройка до заемане на 

длъжността чрез конкурс 

111 Кръстина Любенова Димитрова РС Пловдив

№ ЛС 5/18.01.2013 г.;

ЛС 100/26.04.2013 г.;

№ ЛС 241/19.08.2013 г.;

ЛС 302/01.11.2013; 

изм.с  ЛС № 136/02.05.2018 г.

на АС Пловдив

изм. със Заповед 

№ ЛС429/05.10.2018 г. 

на АС - Пловдив

ОС Пловдив

01.02.2013 г.-

30.04.2013 г.

01.05.2013 г. - 

31.07.2013 г.

19.08.2013 г-

31.10.2013 г

01.11.2013 г. …

95 на основание чл. 81 и чл. 227, ал. 1 ЗСВ

до завръщане на работа на съдия Румяна 

Панайотова, командирована 

в АС - Пловдив

112 Лилия Маркова Руневска РС Костинброд

К-83/28.01.2016  г.на 

и.ф.адм.ръководител-председател 

на АС - София

К-704/29.07.2016 г.на 

адм.ръководител-председател на 

АС - София 

ОС София

01.02.2016 г.

за срок от шест  

месеца;

01.08.2016 г. - до 

завръщане на 

титуляра

59

 попълване съставите на СОС; 

на мястото на командирования в АС-София съдия 

Николай Метанов до завръщане на титуляра на 

работа  в СОС

Командироването в ОС-София със з. № К-

773/17.09.2014 г. прекратено със з. № К-

973/01.12.2014 г.; Командироването в СГС със з. № 

К-55/23.01.2015 г. прекратено със з. №А-

3/04.01.2016 г.

113
Лора Рангелова Стефанова - 

Иванова
РС Перник № 3142/12.12.2018 г. АдмС Перник 17.12.2018 г. 24

Две незаети щатни бройки за длъжността "съдия" в 

АдмС-Перник, висока натовареност на съдиите, 

необходимост да се обзепечи насрочването на делата 

в разумни срокове

На незаета длъжност "съдия в 

Административен съд - Перник"

114 Любка Иванова Милкова
РС Велико 

Търново

№ 93/14.02.2020 г. на адм. р-л-

предеседател на АС Велико 

Търново

ОС Велико 

Търново

от 20.02.2020 г. 

до 20.02.2021 г.  

за 12 мес.

10
наличие на незаети щатни длъжности за съдия,командировани 

съдии във АС - Велико Търново, увеличен брой граждански и 

търговски дела

на незаета длъжност съдия в 

ГО на ОС - Велико Търново

115 Мадлена Иванова Желева АС София
№ 808/02.09.2020 г. на 

председателя на ВКС
ВКС 08.09.2020 г. 3 необходимост от обезпечаване работата в ТК на ВКС

за цялостно изпълнение на длъжността съдия 

във ВКС, ТК, на незаета щатна длъжност до 

заемането й с въз основа на конкурс

116 Мариета Неделчева Маринова СпНС
№ 63/15.05.2020 г. на 

председателя на АСпНС
АСпНС 18.05.2020 г. 7

На основание чл. 107б, изр. 2-ро и чл. 227, ал. 2-9 от 

ЗСВ; чл. 4 и чл. 5 от Правилата за командироване

на незаета щатна длъжност;

до провеждане на конкурс

117 Мария Велкова Николова
АдмС София-

град

Заповед № 2470/05.10.2018 г. 

 на председателя на ВАС

(изменена със заповеди № 3166 от 

13.12.2018 г.; 

№ 867/22.03.2019 г. и 

№ 1292/10.05.2019 г.),

изменена със заповед № 

2269/09.09.2019 г.

ВАС

Считано от 

08.10.2018 г. - 

до завръщане на 

титуляра

…

От 10.09.2019 г. на 

незаета длъжност 

"съдия във ВАС" 

26

Необходимост от командироване на съдия на незаета 

длъжност "съдия във ВАС" на основание чл. 122, ал. 1, 

т. 8 и чл. 227, ал. 2 от ЗСВ

1/ До завръщане на титуляра - съдия Иван Раденков 

Овчарски - в дългосрочен отпуск; не повече от 12 месеца

2/ На мястото на отсътващата съдия Виолета Главинова;

не повече от 12 месеца

3/  До завръщането на съдия Марина Михайлова при 

спазване условията на чл. 227, ал.1 от ЗСВ 
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118
Мария Димчева Иванова - 

Георгиева - мл. съдия
ОС Хасково

Заповед № АД-163/29.06.2020 

г.
РС Хасково

06.07.2020 г. - 

01.07.2021 г.
5

Предвид постъпило искане за командироване на съдия или младши 

съдия в РС-Хасково от административния ръководител-

председател на РС-Хасково, поради значително увеличената 

действителна натовареност на съдиите, големия обем от постъпили 

и образувани дела, незаетата щатна бройка „съдия“ и 

командироването на съдия в Административен съд – Хасково. 

Действителната натовареност на съдиите от РС-Хасково е 

изключително увеличена и значително над средната натовареност 

за страната /на база районни съдилища в областни центрове/ 

предвид намаления съдийски състав, което от своя страна 

рефлектира и върху сроковете за изписване на съдебните актове. 

Командироването е необходимо и с оглед възстановяване на 

специализацията в отделенията, нормализиране на работата в 

отделните състави и тяхната натовареност. 

на незаета щатна бройка, до земане на 

длъжността  във връзка с обявения конкурс, но 

за срок не по-късно от 01.07.2021 г.

119 Мария Иванова Райкинска СГС

1/ № К-295/15.05.2020 г. 

на АС София;

2/ № К-421/26.06.2020 г. 

на АС София

АС София - ГК
1/ 18.05.2020 г.;

2/ 30.06.2020 г.
7

С оглед голямата натовареност на съдиите в 

Гражданска колегия на АС София и необходимостта от 

попълване на съседебните състави в АС София

1/ на мястото на съдия Алексей Иванов, в 

продължителен отпуск;

2/ на свободна щатна бройка

120 Мария Иванова Христова ОС Варна

Заповед 

РД- 0677/04.10.2018 г. 

на председател на АС-Варна

АС Варна

от 01.11.2018 г.

до заемане на 

св.щ.бр. след 

провеждане на 

конкурс 

26

Висока натовареност на съдиите в Търговско 

отделение и наличие на вакантна щатна бройка. 

Прекратяване на командироване на съдия от ОС-

Варна, избран за член на КАК. 

За срок повече от три месеца;

Командироването е съгласувано с 

адм.ръководител на ОС-Варна и получено 

писмено съгласие от командирования съдия

121 Мария Митева Лалова АС София
№ 895/14.10.2020 г. на 

председателя на ВКС
ВКС - НК 19.10.2020 г. 2

нужда от обезпечаване работата на Наказателната 

колегия на ВКС

на незаета длъжност до отпадане необходимостта от 

командироване

122 Мария Станчева Димитрова РС Свищов 
№ 88/15.01.2018 г. на 

председателя на ВКС
СРС

01.02.2018 г. -

………………
35

Необходимост от предприемане на спешни мерки за 

решаване на проблема с високата натовареност на 

съдиите от СРС и възможност за прилагане на чл. 227, 

ал. 2 от ЗСВ

за разглеждане на граждански дела на свободна 

щатна дл. до заемането й от титуляр по надлежния 

ред след провеждане на конкурс

123 Мая Пенева Пеева-Кожухарова
ОС Велико 

Търново

№ 79/12.02.2019 г. 

на пр-л на АС Велико Търново

АС Велико 

Търново

от 19.02.2019 г.

до прикл. на конкурс 

и встъпв. в длъжн. на 

спечелилия кандидат

22 незаета щатна численост на съдии, увеличен бр. дела
Командирована да правораздава в Гражданско и 

търговско отделение на ВТАС 

124 Мая Петрова Величкова ОС Сливен

АД-05-145/10.12.2019 г. 

на адм. ръководител-

председател на АС-Бургас;

АД-05-78/21.12.2020 г. на и.ф. 

адм. ръководител - 

председател на АС Бургас

АС Бургас

02.01.2020 -

02.01.2021 г.;

02.01.2021-

02.01.2022 г.

12

Незает съдийски щат в наказателното отделение, което води до 

затруднения при формирането на два съдебни състава, както и 

функционирането на наказателното отделение в АС - Бургас при 

средна за страната натовареност. Законоустановеното задължение 

на съдиите от апелативните съдилища да решават делата само в 

тричленен състав. Наличие на хипотезата на чл.107, ал.1 от ЗСВ за 

допустимонст на командироването на незаетата длъжност за съдия 

в наказателното отделение на АС - Бургас.

на незаета длъжност за съдия в НО на АС-

Бургас
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125
Милуш Руменов Цветанов - 

мл. съдия
ОС Хасково

Заповед № АД-164/29.06.2020 

г. 
РС Хасково

06.07.2020 г. -

01.07.2021 г.
5

Предвид постъпило искане за командироване на съдия или младши 

съдия в РС-Хасково от административния ръководител-

председател на РС-Хасково, поради значително увеличената 

действителна натовареност на съдиите, големия обем от постъпили 

и образувани дела, незаетата щатна бройка „съдия“ и 

командироването на съдия в Административен съд – Хасково. 

Действителната натовареност на съдиите от РС-Хасково е 

изключително увеличена и значително над средната натовареност 

за страната /на база районни съдилища в областни центрове/ 

предвид намаления съдийски състав, което от своя страна 

рефлектира и върху сроковете за изписване на съдебните актове. 

Командироването е необходимо и с оглед възстановяване на 

специализацията в отделенията, нормализиране на работата в 

отделните състави и тяхната натовареност. 

на мястото на съдия Павлина Господинова, командирована 

в АдмС Хасково, сч. от 06.07.2020 г. до прекратяване на 

ком. на съдия Господинова, но за срок не по-късно от 

01.07.2021 г.

126 Мирослав Цветанов Марков РС Шумен

РД-07 №169/18.12.2020 г.на 

председателя на Окръжен съд 

Шумен

РС Велики 

Преслав
от 04.01.2021 г.

Освобождаване на Стоян Момов - съдия в РСВП  от 

заеманата длъжност 
03 месеца

127 Михаил Александров Малчев РС Дупница

№ 2225 от 06.10.2020 г. на 

председателя на Върховен 

административен съд 

АдмС Перник от 08.10.2020 г. 2

служебна необходимост за командироване на съдия в 

Административен съд Перник;

при усл. на чл.227 ЗСВ на свободна щатна бройка до 

заемане на длъжността чрез конкурс 

В периода от 08.10.2018 г. до 07.10.2019 г. - 

командирован в АССГ; от 07.10.2019 г. до 08.10.2020 г. - 

командирован в АдмС София-област

128
Насуф Исмал Насуф - 

младши съдия
ОС Варна

Заповед № РД - 

215/22.07.2020г.
РС Варна 

от 01.09.2020 г. 

до отпадане на 

кадровата 

необходимост

4

Мотивирано искане от Адм.ръководител - председател на РС-

Варна, становищита на зам.председателите на ГО и ТО при 

ОС-Варна и с оглед спазване на случайния принцип за 

разпределение на дела по чл. 9 ЗСВ

Командироването е съгласувано с Адм.ръководители 

на РС-Варна  и получено писмено  съгласие от 

командирования мл. съдия

129 Наталия Петкова Петкова РС Сливен
№ 92/15.01.2018 г. на 

председателя на ВКС
СРС от 12.02.2018 г. 34

Необходимост от предприемане на спешни мерки за 

решаване на проблема с високата натовареност на съдиите 

от СРС и възможност за прилагане на чл. 227, ал. 2 от ЗСВ

130 Нели Стефанова Дончева АдмС Видин
№ 2245/08.10.2020 г. на 

председателя на ВАС
ВАС 09.10.2020 г. 2

овакантена длъжност във ВАС след освобождаване на съдия на 

осн. чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ; командироване на основание чл. 

122, ал. 1, т. 2 и т. 8, във вр. с чл. 123 и чл. 227, ал. 2 от ЗСВ

на свободна щатна длъжност "съдия"

131 Николай Димитров Димитров СпНС
№ 130/22.11.2019 г. 

на пр-ля на АСпНС
АСпНС 26.11.2019 г. 13

На основание чл. 107б, изр. 2-ро и чл. 227, ал. 2-9 ЗСВ и чл. 

4-5 от Правилата за командироване; 

Необходимост от обзепечаване на нормалната работа на 

АСпНС, тъй като е налице устойчива  тенденция за 

увеличаване броя на постъпилите в съда дела, както и на 

натовареноста на съдиите

На незаета щатна длъжност, 

до заемането на длъжността чрез конкурс по 

ЗСВ

132
Николай Светлинов Василев -

младши съдия 
ОС София

№ К-114 от 13.07.2020 г. на 

председателя на ОС София
РС Сливница

20.07.2020 -

30.06.2021 г.
5 на свободно място за длъжността "съдия"

133 Николай Свиленов Стоянов РС Варна

№ РД-209/21.07.2020 г. на адм. 

ръководител-председател на 

ОС Варна

ОС Варна 01.09.2020 г. 4
необходимост от обезпечаване на нормалната натовареност 

на съдиите в ГО на ОС Варна

на незаета щатна бройка  за съдия в ОС Варна, 

ГО, до заемане на щата след провеждане на 

конкурс

13/20



№
Име на командирования 

магистрат

Месторабота на 

магистрата

№ на заповед за 

командироване

Орган, в който 

е 

командирован

Срок на 

командироване 

(от......до)

Продължителност 

на 

командироването

(в месеци)* 

Мотиви Забележки

а 1 2 3 4 5 6 7 8

134 Николай Станков Метанов ОС София

№ К-80/28.01.2016 

на АС-София; изменена с № К-

381/03.05.2016 г., 

изменена със з. № A-

379/25.04.2019 г. на АС-София

АС София

01.02.2016 -

за повече от 3 

месеца;

-

03.05.2019 -

за повече от 3 

месеца

59

На основание чл. 107, ал. 1 и чл. 227, ал. 1 от ЗСВ; 

на мястото на съдия Галина Иванова, командирована 

във ВКС; 

изменена - на мястото на съдия Людмила Цолова;

изменена- на мястото на съдия Анжелина Христова

в ТО на АС-София

135 Николинка Крумова Бузова РС Сандански
Заповед № 97/03.11.2020 г. на зам. 

председател на АСпНС
СпНС 05.11.2020 г. 1

Необходимост от обезпечаване на нормалната работа 

на СпНС; На осн. чл. 168, ал. 7, изр. 2, чл. 100е, ал. 1, 

чл. 227, ал. 1, ал. 5-9 от ЗСВ, чл. 4 и чл. 5 от Правила 

за командироване на съдии, прокурори и следователи.

на заета щатна длъжност, до завръщане на 

титуляра Мариета Неделчева Маринова, ком. 

във АСпНС

136 Николинка Николова Попова РС Пазарджик

Заповед № 2464/11.11.2020 г. 

на Председателя на Върховен 

административен съд

АдмС 

Пазарджик
от 16.11.2020 г. 1

незаета щатна бройка до заемането й чрез конкурс по 

ЗСВ
на незаета длъжност съдия

137 Нина Стойчева Янакиева СГС К-841 АС София
03.11.2014 г. - 

……………
73 по заместване пов. от 3 мес.

138 Павлина Нейчева Паскалева РС Добрич

Заповед № РД-

0543/01.09.2020г. на 

Председателя на АС - Варна

ОС Добрич
от 08.09.2020 г. 

за срок от шест 

месеца

3

Намален съдийски състав на Окръжен съд - Добрич (щатната 

численост на съда е от 18 щ.бр., като заети са само 15 

щ.бр.), висока натовареност и невъзможност за заместване 

на отсъстващ съдия 

в Гражданско и търговско отдеделение на ОС 

Добрич

139 Павлина Христова Господинова РС Хасково
№ 2409/ 26.09.2018 г. на 

председателя на ВАС
АдмС Хасково от 01.10.2018 г. - 27

Наличие на свободна щатна бройка за дл. "съдия" в АдмС - 

Хасково, висока натовареност на съдиите, необходимост да 

се обезпечи насрочване на делата в разумни срокове;

на незаета длъжност

С изкл. на датите 17.10.2019 г., 24.10.2019 г. 

и 28.10.2019 г. - Зап. № 2514/10.10.2019 г. на 

председателя на ВАС

140 Пенка Иванова Велинова СРС

№ 31 от 21.02.2019 г., 

изменена със заповед

№ 71/18.06.2019 г. на АСпНС, 

изменена със з. № 48/19.03.2020 г. 

на председателя на АСпНС

СпНС
25.02.2019 г.;

20.03.2020 г.
23

На основание чл. 100е, ал. 1 и чл. 227, ал. 1 и ал. 5-9 

от ЗСВ и чл. 7 от Правилата за командироване на 

съдии, прокурори и следователи

На незаета щ.бр. до заемане на длъжността 

чрез конкурс по ЗСВ, съответно по чл. 227, ал. 

2 от ЗСВ

141 Петър Иванов Гунчев СГС К-726 АС София
05.08.2016 г. - 

…………….
51 незаета щатна бройка пов.от 3 мес.

142

Петър Симеонов Петров

адм. ръководител-председател на 

РС Трън

РС Трън
№ 432/16.10.2020 г.на 

председателя на ОС Перник
РС Брезник

от 19.10.2020 г.

до 19.01.2020 г.
2

на основание чл. 86, ал. 1, т. 12 във вр. с чл. 81, ал. 1 

и чл. 227 от ЗСВ, във вр. с решение по т. 9 от 

Протокол № 21 на Комисия по правни въпроси към 

Пленума на СК на ВСС

да изпълнява функциите на съдия на двучасов 

работен ден, като през останалото време изпълнява 

функциите на административен ръководител и съдия 

в РС Трън

143 Петя Райчева Оджакова РС Смолян № 1130/14.05.2020 г. ВАС АдмС Смолян

от 18.05.2020  

до провеждането 

на конкурсна 

процедура

7 намален състав на АдмС Смолян до провеждане на конкурс
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144 Пламен Маринов Дойков
РС Малко 

Търново

I. № 723/08.07.2020 г. на 

председателя на ОС Бургас

№ 932/04.09.2020 г. на 

председателя на ОС Бургас

II. №1058/15.10.2020 г. на 

председателя на ОС Бургас

I.РС Карнобат

II.РС Несебър

I. 13.07.2020 г.-

17.07.2020 г.; 

27.07.2020 г.- 

13.09.2020 г.

14.09.2020 г.-

30.11.2020 г.

II. 20.10.2020 г.- 

20.10.2021 г.

5
необходимост поради натовареност; на мястото на 

заета щатна бройка; 

на основание чл. 81, ал. 1 и чл. 227, ал. 1 от ЗСВ 

Със заповед № 1058/15.10.2020 г. на 

председателя на ОС Бургас 

командироването в РС Карнобат е 

прекратено, считано от на 20.10.2020 г. 

145 Пламен Николаев Попов ОС Габрово

№ 496/18.11.2019 г. на 

председателя на АС-Велико 

Търново;

№ 352/28.08.2020 г. на 

председателя на Апелативен 

съд - Велико Търново

АС Велико 

Търново - НО

от 02.12.2019 г.

до 01.09.2020 г.;

от 02.09.2020 г. 

до 02.09.2021 г.

13

Незаети щатни бройки в Наказателно отделение на 

Апелативен съд - Велико Търново, висока натовареност на 

съдиите, силно намален съдийски състав и невъзможност за 

формиране на два състава в Наказателното отделение. На 

основание чл.107, ал. 1, във вр. с чл. 227, ал. 2, във вр. с чл. 

227, ал. 1, изр. 1 от ЗСВ, чл. 3.1., б. "в" от Правилата за 

командироване на съдии, прокурори и следователи  

На незаета щатна длъжност за съдия в 

Наказателно отделение в Апелативен съд - 

Велико Търново.

146 Полина Тодорова Величкова СРС
№ 1532 от 12.06.2019 г. на

председателя на ВАС

АдмС София-

град
17.06.2019 г. 18

свободни щатни бройки, които следва да бъдат заети 

след провеждане на продължителна във времето 

конкурсна процедура и високата натовареност на 

АССГ

 на незаета длъжност "съдия в АССГ"

147
Радина Емилова Карамфилова-

Десподска

АдмС 

Благоевград

Заповед № 2399/18.12.2017 г. 

на председателя на ВАС

АдмС София-

град
02.01.2018 г. 36 Натовареност на АССГ; незаета щатна бройка незаета щатна бройка 

148 Радостина Петкова Иванова РС Бургас

АД-05-76/26.11.2020 на и.ф.  

административен ръководител - 

председател на АС Бургас

ОС Бургас
01.12.2020 г. -

31.05.2021 г.
1 заета съдийска бройка

във Въззивно гражданско отделение на ОС 

Бургас

149
Ралица Ангелова Маринска -

Ангелова
РС Плевен

2446/27.09.2019 г. на 

председателя на Върховен 

административен съд

АдмС Плевен от 01.10.2019 г. 15 Висока натовареност на съдиите от АдмС-Плевен на незаета длъжност "съдия"

150 Ралица Борисова Димитрова СГС К-144 АС София
22.02.2019 г. - 

…………….
21 незаета щатна бройка до заемане от конкурс

151 Роман Тодоров Николов РС Брезник

1/ № К-1242/21.11.2018 г. на 

председателя на АС - София

2/ № К-1098/19.11.2019 г. на 

председателя на АС - София,

изменена със заповед

№ К -185/25.02.2020 г. на  - 

председателя на АС - София, 

изменена със з. 

№ К-498/16.07.2020 г. на 

председателя на АС - София

ОС Перник
1/ от 22.11.2018 г. 

2/ от 22.11.2019 г. 25

Натовареност на съдииите в ОС-Перник и 

командироване на трима съдии в АС-София; на 

основание чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 227, ал. 2 от ЗСВ; 

В ГО на ОС-Перник, на свободна щатна бройка до 

заемането й въз основа на конкурс

Изменена заповед № К-1098/19.11.2019 г. за периодите, в 

които съдия Р. Николов изпълнява едновременно 

задълженията на съдия от ОС Перник и на съдия в РС 

Брезник - от 10.08.2020 г. до 21.08.2020 г. вкл.; 

24.08.2020 г. до 28.08.2020 г. вкл.; на 21.09.2020 г., от 

23.09.2020 г. до 25.09.2020 г. вкл. и от 02.11.2020 г. до 

13.11.2020 г., съответно половин работен ден в ОС 

Перник и половин работен ден в РС Брезник. В извън 

посочените по-горе периоди съдия Роман Николов 

продължава да изпълнява задълженията на съдия в ОС- 

Перник на пълен работен ден, съгласно Заповед № К - 

1098/19.11.2019 г. на председателя на АС - София.

152
Росица Илиева Василева - 

мл. съдия
ОС Пазарджик

№ 207/28.05.2020 г. и 

№ 261/30.06.2020 г. 

на председателя на ОС 

Пазарджик

РС Пазарджик
от 01.07.2020 г. 

до 01.07.2021 г.
6

Висока натовареност на РС - Пазарджик. Съдът е трети по 

действителна натовареност измежду районните съдилища в 

областните центрове спрямо свършените дела - 55,77 дела 

месечно при 64,53 дела за разглеждане.От др.страна 

четирима от съдиите по щат са командировани в други 

съдилища

На заета щатна длъжност;

Считано от 01.07.2020 г. за период от 12 месеца
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153 Росица Николова Кокудева ОС Смолян
№ 1/04.01.2021 г.  на 

председателя на ОС Смолян
РС Мадан

от 04.01.2021 г.         

До 31.01.2021 г.

намален състав на РС - считано от 26.11.2019 г.; 

служебна необходимост за попълване на незаетия 

щат в РС Мадан

за период от един месец; на половин работен ден в 

РС Мадан, а през другата половина на работния ден - 

да изпълнява задълженията си на съдия в ОС 

Смолян; за разглеждане на граждански дела

154 Росица Славчова Станчева ОС Варна
Заповед РД- 0694/12.10.2018 г.

на председател на АС-Варна
АС Варна

от 22.10.2018 г. до 

заемане на св. щ. 

бр. след 

провеждане на 

конкурс

26

Висока натовареност на съдиите в Гражданско 

отделение и наличие на вакантна щатна бройка, 

поради освобождаване на съдия от длъжност. 

За срок повече от три месеца;

Командироването е съгласувано с адм. ръководител 

на ОС-Варна и получено писмено съгласие от 

командирования съдия

155 Румяна Антонова Спасова-Кежова СРС № К - 542/22.06.2016 г. СГС 01.07.2016 г. 54

Поради наличието на незаети съдийски места, 

командироването на съдии от СГС в САС и ВКС, 

продължителен отпуск на съдии по майчинство.

За срок повече от 3 месеца

156 Румяна Иванова Панайотова ОС Пловдив
№ ЛС 225/14.06.2018 г. на 

председател на АС-Пловдив
АС Пловдив

25.06.2018 г. до 

заемане мястото 

чрез конкурс

30

Незаети съдийски щатни бройки, предстоящо освобождаване 

на съдия - чл. 165, ал. 1, т. 1 ЗСВ, с цел нормално 

функциониране и организиране работата на ГО на АС-

Пловдив

На основание чл. 107, ал. 1 вр. чл. 227, ал. 2 вр. ал. 1 

и ал. 5 - ал. 8 ЗСВ;

На незаета щатна длъжност

157 Румяна Симеонова Митева-Насева РС Петрич

№ 235/21.01.2020 г. на 

Председателя на Върховен 

административен съд

АдмС 

Благоевград

от 03.02.2020 г. - 

……………..
11

Висока натовареност на АС-Благоевград. Не съществува 

възможност да бъде обезпечено насрочването на делата в 

разумни срокове без назначаване или командироване на 

съдии

на незаета длъжност "съдия"

158
Светла Василева Даскалова - 

Василева
ОС Варна

№ РД - 0086/06.02.2020 г. на 

предеседателя на АС-Варна;

№ РД-0299/28.04.2020 г. на 

предеседателя на АС-Варна;

№ РД-0386/06.07.2020 г. на 

предеседателя на АС-Варна;

Заповед РД - 0608/05.10.2020г.

АС Варна - НО

от 10.02.2020 г.

до 08.05.2020 г.;

от 11.05.2020 г.

до 10.07.2020 г.;

от 13.07.2020 г.;

от 08.10.2020 г.

до завърщане на 

титуляра

10

Излизане в неплатен отпуск на съдия и командироване на 

съдия в НИП, натовареност, работа в постоянни състави  и 

редуцирания състав на наказателно отделение на Ап.съд 

Варна, 

Командироването е съгласувано с Адм.ръководител 

на ОС-Варна и получено писмено  съгласие от 

командирования съдия;

за срок повече от три месеца

159 Светла Тодорова Станимирова ОС Монтана

№ К-211/ 27.02.2018 г., изменена,

 считано от 06.03.2019 г., със 

заповед № К-179/05.03.2019 г. на 

адм. ръководител - председателя 

на АС - София

АС София - 

Търговска 

колегия

1/ от 06.03.2018 г. 

2/ от 06.03.2019 г.
33

1/ Командироването на съдия Мадлена Желева от АС - 

София във ВКС на РБ - Търговска колегия, голяма 

натовареност на съдиите от търговската колегия на АС - 

София, както и с оглед необходимостта от попълване на 

съдебните състави в АС - София

2/ Във връзка с наличието на свободна щатна съдийска 

бройка, на основание чл. 227, ал. 2 от ЗСВ

1/ На мястото на съдия Мадлена Желева, съдия в АС 

- София, командирована във ВКС на РБ - ТК

2/ На свободна щатна бройка в ТК на АС-София

160 Светлана Бойкова Методиева РС Пловдив
Заповед № 2348/17.09.2018 г. 

на ВАС
АдмС Пловдив

от 01.10.2018 г. до 

заемане на незаета 

щатна бройка

27
незаети щатове; висока натовареност на съдиите в 

АдмС-Пловдив

161 Светлин Велков Михайлов СГС
№ К-720 от 31.07.2019 г. 

на пр-л на АС-София
АС София - ТК 05.08.2019 г. 15

Във връзка с командироване на съдия в ТК на ВКС и с оглед 

голямата натовареност на съдите от АС-София и 

необходимостта от попълване на съдебните състави в АС-

София. 

На основание чл. 107, ал. 1, вр. чл. 227, ал. 1 от ЗСВ

на мястото на съдия Васил Христакиев, 

командирован във  ВКС

162
Светлозар Димитров Димитров - 

младши съдия
СГС

№ РД-14-2573/06.07.2020 г. на 

председателя на СГС
СРС 07.07.2020 г. 5

Направено искане от адм. р-л на СРС за командироване на 

младши съдии от СГС поради наличието на свободни щатни 

бройки в СРС и с оглед встъпването в СГС на новоназначени 

младши съдии

за срок от една година
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163 Светомир Витков Бабаков РС Асеновгад
Заповед № 370/07.02.2020 г. на 

ВАС

АдмС 

Пазарджик
 от 12.02.2020 г. 10 незаета щатна длъжност "съдия"

В заповедта не е посочен период на 

командироването

164 Светослав Атанасов Пиронев РС Дупница
К-115/02.02.2018 г. на 

председателя на АС-София
СРС от 19.02.2018 г. 34

 Във връзка с Решение на КСКНСС към СК на ВСС по 

протокол № 33/22.11.2017 г. 

при усл. на чл.227, ал. 2 ЗСВ на свободна щатна 

съдийска бройка до заемане на длъжността чрез 

конкурс 

165
Светослав Николаев Узунов - 

мл. съдия
ОС Пловдив

№ ЛС 538/29.06.2020 г.

на и.ф. председател на 

ОС Пловдив

РС Пловдив 01.07.2020 г. 6
На основание чл. 81, чл. 86, ал. 1, т. 12, чл. 227, ал. 1 

и чл. 240, ал. 3 от ЗСВ

до завръщането на съдия Таня Георгиева-Точевска, 

ползваща отпуск за временна неработоспособност 

поради бременност, раждане и отглеждане на дете

166 Силвана Дачкова Йовчева РС Силистра

РД-0575/ 16.09.2020 г. на Адм. 

ръководител-председател на 

АС-Варна

РС Исперих

считано от 

15.10.2020 г. за 

срок от 12 

месеца

2
Намален съдийски състав, висока натовареност и 

невъзможност за заместване на отсъстващ съдия 

167 Силвия Андреева Житарска
РС Бяла 

Слатина

 Заповед № 1436/30.06.2020г. 

на Председателя на Върховен 

Административен Съд

АдмС София-

град

от 01.07.2020 г. 

до 01.07.2021 г.
6

Направено искане за командироване от съдия Силвия 

Житарска и изразено съгласие по чл. 227, ЗСВ на и.ф. 

адм. ръководител на РС - Бяла Слатина

до завръщане на съдия Юлия Тодорова, но за 

не повече от 12 мес.

168
Силвия Иванова Мичева-

Димитрова
РС Перник

№ 2447/03.10.2018 г. на ВАС - 

София
АдмС Перник от 08.10.2018 г. 26

Висока натовареност на съдиите от АдмС-Перник, 

необходимост да се обезпечи насрочването на делата 

в разумни срокове. На незаета  длъжност "съдия в 

АдмС съд - Перник".

С изкл. на датите 11.10.2018 г., 18.10.2018 г. и 25.10.2018 г. 

- Зап. № 2459/04.10.2018 г. на председател на ВАС

С изключение на датите 29.11.2018; 13.12.2018 ; 

31.01.2019 г. -  Зап. № 2855 от 28.11.2018 на председател 

на ВАС

С изключение на дата 28.03.2019 г. - Зап. № 

792/11.03.2019 г. на пр-л на ВАС

С изключение на дата 19.09.2019 г. - Зап. № 

2353/18.09.2019 г. на пр-л на ВАС.

169 Славина Любенова Владова
АдмС София-

град

Заповед 

№ 139/26.01.2018 г.,

 изменена със Заповед № 

227/07.02.2018 г. на 

председателя на ВАС 

ВАС от 29.01.2018 г.- 35

наличието на служебна необходимост за 

командироването на съдия във Второ отделение на 

ВАС; за не повече от 12 месеца

първоначално считано от 29.01.2018 г. до завръщане 

на съдия, възпрепятстван да изпълнява длъжността; 

след изменението е командирована на незаета 

длъжност, при спазване условията на чл. 227, ал.2-9 

ЗСВ 

170 Снежана Василева Стоянова РС Пазарджик

Заповед № 187/08.05.2020 г. на 

Председателя на Окръжен съд - 

Пазарджик

РС Панагюрище от 08.05.2020 г. 7

незаета щатна бройка до заемане на мястото чрез 

конкурс по ЗСВ;

на основание чл. 86, ал. 1, т. 12 и чл. 81, ал. 1, изр. 

трето от ЗСВ във вр. с чл. 227, ал. 2-9 от ЗСВ

на незаета длъжност 

171 Спасимир Спасов Здравчев РС Пловдив № ЛС 1002/18.12.2017 г. РС Първомай

от 18.12.2017 г. 
до заемане на 

свободния щат за 

"адм. ръководител-

председател"

36 незаети  щатове

172 Станимир Борисов Миров СРС
№ 29/14.02.2020 г. на 

председателя на АСпНС
СпНС 17.02.2020 г. 10

на основание чл. 100е, ал. 1 и чл. 227, ал. 1 и ал. 5-9 

от ЗСВ, чл. 4 и чл. 5 от Правилата за командироване 

на съдии, прокурори и следователи

на заета щатна длъжност "съдия" 

до завръщане на титуляра съдия Николай Димитров,  

командирован в АСпНС със заповед № 130/22.11.2019 г. 

на пр-ля на АСпНС

17/20



№
Име на командирования 

магистрат

Месторабота на 

магистрата

№ на заповед за 

командироване

Орган, в който 

е 

командирован

Срок на 

командироване 

(от......до)

Продължителност 

на 

командироването

(в месеци)* 

Мотиви Забележки

а 1 2 3 4 5 6 7 8

173 Станимира Друмева Друмева АдмС Бургас

Заповед № 2270/09.09.2019 г. 

на пр-ля на ВАС, изменена със 

заповед № 3191/17.12.2019 г., 

изменена със з. № 

2031/14.09.2020 г. на 

председателя на ВАС

ВАС от 16.09.2019 г.- 15
На основание чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 8 във вр. с чл. 123 

и чл. 227, ал. 2 от ЗСВ.

1/ участие на съдия Марина Михайлова в състава на КАК 

към СК на ВСС, невъзможност да бъде заместена от друг 

съдия във ВАС; до 31.12.2019 г. или до завръщане на с-я 

М. Михайлова

2/ до приключване на конкурса за повишаване и заемане 

на 9 длъжности съдия във ВАС или до завръщане на 

съдия Марина Михайлова, но за не повече от 12 месеца

3/ на незаета длъжност, считано от 14.09.2020 г.

174 Стоян Димитров Колев РС Варна

№ 321/30.01.2020 г. на 

Председателя на Върховен 

административен съд;

изменена със з. № 2513/18.11.2020 

г. на Председателя на Върховен 

административен съд

АдмС Варна 03.02.2020 г. - 11
Наличие на служебна необходимост от командироване 

на съдия в Административен съд - Варна.

1/ до завръщане на съдия Христо Иванов 

Койчев, но за не повече от 12 месеца;

2/ от 20.11.2020 г. на незаета щатна длъжност 

"съдия". 

175 Стоян Людмилов Тонев СпНС
№ 8/16.01.2019 г. на 

председател на АСпНС
АСпНС

21.01.2019 г. - 
до земане на 

длъжността чрез 

конкурс по ЗСВ

23

Поради необходимостта от обезпечаване на нормалната 

работа на АСпНС, тъй като е налице устойчива тенденция за 

увеличаване на броя на делата, както и на натовареността 

на съдиите.

На незаета щатна длъжност

176 Таня Борисова Георгиева РС Пловдив

№ ЛС 34/07.02.2018 г.;

изм.със з. № ЛС 135/02.05.2018 г.

на председателя на АС - Пловдив,

изм. със з. № ЛС 218/09.05.2019 г. на 

председателя на АС-Пловдив

ОС Пловдив
от 12.02.2018 г.;

16.05.2019 г. -
34 На основание чл. 87 ЗСВ и чл. 227, ал. 1 ЗСВ

1/ На незает щат до заемане на длъжността чрез конкурс 

по ЗСВ;

2/ До завръщането на работа на съдия Веселина Семкова

3/ На незает щат до заемане на щатната бройка след 

провеждане на конкурс

177 Таня Борисова Комсалова - Колева АдмС Пловдив

Заповед № 2114/09.08.2019 г.,

изменена със Заповед № 

3190/17.12.2019 г., 

изменена със Заповед № 

1724/30.07.2020 г.

ВАС

от 14.08.2019 г. до 

31.12.2019 г., 

удължен със Заповед 

№ 3190/17.12.2019 г., 

изменен от 

01.08.2020 г. със 

Заповед № 

1724/30.07.2020 г.

16

до приключване на конкурса за повишаване и заемане 

на 9 длъжности "съдия" във ВАС или до завръщане на 

съдия Весела Павлова, но за не повече от 12 месеца, 

изменена на незаета длъжност "съдия" във Върховния 

административен съд, считано от 01.08.2020 г.

Командироването е удължено

178 Таня Яворова Букова РС Пловдив

№ ЛС 207/20.05.2020 г. на 

Председателя на АС Пловдив, изм. 

със Заповед № ЛС 262/25.06.2020 

г. на Председателя на АС Пловдив

ОС Пловдив
1/ 01.06.2020 г.; 

2/ 23.06.2020 г.
7

осигуряване условия за нормално осъществяване на 

правораздавателната работа на ОС Благоевград и на 

основание чл. 87 и чл. 227, ал. 1 от ЗСВ

1/ до заемане на свободната щатна бройка чрез 

конкурс;

2/ до завръщане на съдия Величка Петрова Белева 

(командирована в АС - Пловдив)

179
Татяна Валентинова Грозданова-

Чакърова
ОС София

Заповед № 934/17.11.2020 г.на 

председателя на ВКС
ВКС от 23.11.2020 г. 1

 на незаета щатна длъжност до отпадане на 

необходимостта

180 Татяна Иванова Тодорова РС Радомир
№ К-897/05.10.2020 г. на 

председателя на АС-София 
ОС Перник

от 06.10.2020 г. 

до 06.10.2021 г.
2

Натовареността на съдиите в ОС -Перник и командироване 

на съдия в АС-София

В Гражданско отделение на ОС-Перник, на мястото 

на съдия Капка Павлова, командирована в АС-

София; за период от 12 месеца 

181 Тинка Атанасова Косева АдмС Варна
Заповед № 2822/23.11.2018 г. 

на председателя на ВАС
ВАС от 26.11.2018 г. 25

Наличие на 7 незаети длъжности "съдия във Върховния 

административен съд", предстоящо овакантяване на още 2 

длъжности, до провеждане на конкурс за повишаване и 

заемане на въпросните длъжности

на незаета длъжност 
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182
Филип Стоянов Радинов -

младши съдия
ОС Варна

Заповед № РД - 

215/22.07.2020г.
РС Варна 

от 01.09.2020 г. 

до отпадане на 

кадровата 

необходимост

4

Мотивирано искане от Адм.ръководител - председател на РС-

Варна, становища на зам.председателите на ГО и ТО при ОС-

Варна и с оглед спазване на случайния принцип за 

разпределение на дела по чл. 9 ЗСВ

Командироването е съгласувано с Адм.ръководители 

на РС-Варна  и получено писмено  съгласие от 

командирования мл. съдия

183 Хайгухи Хачик Бодикян АдмС Хасково
№ 141/13.01.2021 г. на 

председателя на ВАС
ВАС

от 18.01.2021 г. - 

на незаета щатна 

бр.

На снование чл. 122, ал . 1, т. 2 и т. 8, във връзка с чл. 123 и 

чл. 227, ал. 2 от ЗСВ

С оглед прекратяване на командироването във ВАС 

на съдия Юлиан Киров, считано от 18.01.2021 г. е 

налице служебна необходимост от командироване 

на съдия във ВАС на свободната щатна длъжност

184 Хрисимир Максимов Пройнов РС Попово
№ АЗ-76/30.11.2020 г. на и.ф. 

председател на ОС Търговище
РС Омуртаг

от 04.01.2021 г. 

до 05.02.2021 г. 

вкл.

на основание чл. 86, ал. 1, т. 12 от ЗСВ във вр. чл. 227 

от ЗСВ и на основание чл. 4 от Наредба за 

командироване на съдии, прокурори и следователи

на незаета щатна длъжност

185 Христина Захариева Марева ОС Сливен

АД-05-80/10.09.2019 г.;

АД-05-13/26.02.2020 г.

на председателя на АС-Бургас;

АД-05-64/28.08.2020 г. на и.ф. 

председател на АС Бургас

АС Бургас

от 26.09.2019 г.     

до 26.03.2020 г.;

27.03.2020 до 

26.09.2020 вкл.;

26.09.2020г. -

26.03.2021г.вкл.

15

Неприключил конкурс от 2018 г. за съдии в апелативните съдилища - 

търговско отделение, в който конкурс свободната длъжност в 

търговско отделение на Апелативен съд - Бургас не е включена. 

Съгл. последното решение на СК на ВСС от 25.02.2020 г. е 

отложено обявяването на конкурси за заемане на свободни 

длъжности в съдилищата за 2020 г., с оглед предстоящо 

произнасяне на ВАС. Законоустановено задължение на съдиите в 

апелативните съдилища да решават делата само в тричленен 

състав. Наличие на хипотезата на чл.107, ал.1 от ЗСВ за 

допустимост на командироването на незаетата длъжност за съдия в 

търговско отделение на Апелативен съд - Бургас.

 За разглеждане на дела в търговското отделение, 

както и за участие в състави по граждански и 

наказателни дела (при необходимост).

За периода от 01.08.2018 г. до 31.08.2019 г. 

магистратът е командирован в АС-Бургас със з. № АД-

05-52/19.07.2018 г., изменена със з. № АД-05-

02/02.01.2019 г. на председател на АС-Бургас.

186 Христо Алексеев Ангелов
РС Стара 

Загора

930/17.11.2020 г. на 

председателя на ОС Стара 

Загора

РС Гълъбово от 17.11.2020 г. 1

на длъжност "и.ф. административен ръководител - 

председател" на РС-Гълъбово;

съгласно решение на СК на ВСС по пр. № 40/17.11.2020 г. на 

основ. чл. 86, ал. 1, т. 12 във вр. с чл. 81, ал. 1 при спазване 

условията на чл. 227 от ЗСВ

до заемане на длъжността "административен 

ръководител - председател" на РС-Гълъбово

187
Христо Георгиев Иванов -

мл. съдия
ОС Пловдив

№ ЛС 539/29.06.2020 г.

на и.ф. председател на 

ОС Пловдив

РС Пловдив 01.07.2020 г. 6
На основание чл. 81, чл. 86, ал. 1, т. 12, чл. 227, ал. 1 

и чл. 240, ал. 3 от ЗСВ

до завръщането на съдия Доника Тарева-

Пехливанова, ползваща отпуск за временна 

неработоспособност поради бременност, раждане и 

отглеждане на дете

188 Христо Иванов Койчев АдмС Варна
Заповед № 319/30.01.2020 г. на 

председателя на ВАС
ВАС 03.02.2020 г. 11

наличие на служебна необходимост за командироване 

на съдия във ВАС на свободна щатна длъжност;

на основание чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 8 във вр. с чл. 123 

и чл. 227, ал. 2 от ЗСВ

на незаета длъжност

189 Христо Милков Минев РС Варна

№ 1214/28.05.2020 г. на 

Председателя на Върховен 

административен съд

АдмС София - 

град
от 01.06.2020 г. 7

Наличие на служебна необходимост за командироване 

на съдия в Административен съд София - град

 до завръщане на съдия Славина Любенова  

Владова, но за не повече от 12 месеца

190 Цветанка Тодорова Бенина СРС
№ К-305 от 18.05.2020 г. на 

председателя на АС София
СГС 20.05.2020 г. 7

наличие на свободни щатни бройки в СГС и 

командироване на съдии в АС София и с оглед 

голямата натовареност на съдиите

За срок от 12 месеца; 

на мястото на съдия Мария Райкинска
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191 Юлия Георгиева Тодорова
АдмС София-

град

Заповед № 277/15.02.2018 г.,  

 на председателя на ВАС, 

изменена със заповед № 

2326/13.09.2018 г.

ВАС

1/ от 19.02.2018 г.;

2/ считано от 

17.09.2018 г. - 
до заемане на 

щатната бройка по 

надлежния ред

34 необходимост на ВАС

1/ До завръщане на титуляра,съдия Виолета 

Главинова; за не повече от 12 месеца

2/  На свободна щатна бройка до заемането й по 

надлежния ред

192
Юлиян Венциславов Банков

полк.
ВС София

№ 292/19.11.2020 г. на и.ф. 

председател на ВоАпС
ВоАпС

от 20.11.2020 г.

до 20.11.2021 г.
1

Наличието на една свободна щатна съдийска бройка във 

Военно-апелативния съд, намаления числен съдийски 

състав, невъзможността за незабавно назначаване на съдия 

в този орган на съдебната власт и необходимостта от 

попълване на втори съдебен състав за разглеждане и 

решаване на въззивни дела.

193 Яна Димитрова Колева РС Бургас 
№ 2362/19.09.2018 г. 

на ВАС
АдмС Бургас

считано 

от 25.09.2018 г. -
27

натовареност на административните съдии, не 

съществува възможност за обезпечено насрочване на 

делата в разумни срокове 

на незаета длъжност 

"съдия в Адм. съд-Бургас"

 В колона 6 продължителността на командированите магистрати е изчислена до 31.12.2020 г.
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