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П Р О Т О К О Л

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА С Ъ Д И И Т Е ^
ПРИ АПЕЛАТИВЕН СЪД -  БУРГАС

Днес, 02.02.2015 г. в 14.00 часа, се проведе Общо събрание на 
съдиите в сградата на Апелативен съд гр. Бургас. На основание 
разпоредбите на чл. 106, ал. 1, т. 12 от Закона за съдебната власт, 
Председателят на Апелативен съд гр. Бургас свика Общо събрание на 
съдиите, с

ДНЕВЕН РЕД:

1  ........................................................................................................

2. Предложение на председателя на Окръжен съд -  Бургас, за 
предсрочно освобождаване на съдебни заседатели.

2.1 Николина Петкова Лефтерова -  на основание чл. 71, т. 1 от
зсв .

2.2 Георги Ванев Стоянов -  на основание чл. 71, т. 1 от ЗСВ.

Общото събрание се откри от Председателя на Апелативен съд гр. 
Бургас Яни Бахчеванов, който накратко запозна присъстващите с дневния 
ред.

На събранието присъстват 13 съдии, всички уведомени предварително 
с покана.

След проверка, се констатира наличието на необходимия кворум за 
провеждането на Общо събрание по чл. 22, ал. 3 от ЗСВ.

П редседат елят  г-н Бахчеванов: По т. 2 от дневния ред, 
предложение на председателя на Окръжен съд -  Бургас, за предсрочно 
освобождаване на съдебните заседатели Николина Петкова Лефтерова и 
Георги Ванев Стоянов -  на основание чл. 71, т. 1 от ЗСВ. Предложението е 
съпроводено със заявления от съдебните заседатели. Мисля, че няма 
проблем за тяхното освобождаване.

Моля да гласувате така направеното предложение.

„„рис-извдец
Н (



След обсъждане и явно гласуване, с 13 гласа „за”, единодушно 
Общото събрание на съдиите от Апелативен съд -  Бургас

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА Николина Петкова Лефтерова и Георги Ванев 
Стоянов, като съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Бургас, на 
основание чл. 71, т. 1 от ЗСВ.

След изчерпване на дневния ред, събранието се закри в 15.40 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: /п/
/Яни Бахчеванов/

Изготвил протокола: /п/
/Елена Павлова/

Вярно с оригинала 
Протоколист:

( ;}' ιί



П Р О Т О К О Л

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ 
ОТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - БУРГАС

* I  '

; Днес, 20.02.2015 г. от 11.45 часа, се проведе Общо
събрание на съдиите от Апелативен съд - Бургас, относно 
освобождаване на съдебни заседатели.

На основание разпоредбите на чл.106, ал.1, т.12 от 
Закона за съдебната власт, Председателят на Апелативен съд град 
Бургас свика Общо събрание на съдиите, с

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение на председателя на Окръжен съд Бургас 
и председателя на Окръжен съд Сливен, за предсрочно освобождаване 
на съдебни заседатели, на основание чл.71, т.1 от ЗСВ.

а/ Силвия Петрова Тотева от град Бургас, 
ул.”Св.Климент Охридски” № 48, вх.1, ет.1.

б/ Кристин Светославов Спасов, от град Сливен, 
ул.’’Момина сълза” № 15.

Общото събрание се откри от г-н БАХЧЕВАНОВ, който 
накратко запозна присъстващите с дневния ред.

На събранието присъстват 12 съдии, всички уведомени 
предварително.

Отсъства съдията Деница Вълкова, по уважителни
причини.

След проверка, се констатира наличието на необходимия 
кворум за провеждане на Общото събрание по чл.22, ал.З от ЗСВ.

Председателят г-н Бахчеванов: Колеги, днешното 
събрание се отнася за освобождаване на избраните за съдебни 
заседатели Силвия Петрова Тотева от град Бургас и Кристин 
Светославов Спасов от град Сливен -  на основание чл.71, т.1 от ЗСВ. 
Предложението е съпроводено със заявления от съдебните заседатели. 
Мисля, че няма проблем за тяхното освобождаване.

Моля да гласувате така направеното предложение.



След обсъждане и явно гласуване, с 12 гласа „за”, 
единодушно Общото събрание на съдиите от Апелативен съд град 
Бургас

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА Силвия Петрова Тотева от град 
Бургас, ул.”Св.Климент Охридски” № 48, вх.1, ет.1 и Кристин 
Светославов Спасов от град Сливен, ул.”Момина сълза” № 15,
като съдебни заседатели при Окръжен съд Бургас и Окръжен съд 
Сливен, на основание чл.71,т.1 от ЗСВ.

12.00 часа.
След изчерпване на дневния ред, събранието се закри в

ПРЕДСЕДАТЕЛ-НА-
СЪБРАНИЕТО:

/Яни Б

Изготвил протокола:
/ Жт^ачева/



ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ 
ПРИ АПЕЛАТИВЕН СЪД -  БуРГАС

Днес, 27.04.2015 г. от 14.00 ч., в сградата на Апелативен съд -  
Бургас се проведе Общо събрание на съдиите. Съдиите 
предварително са уведомени писмено за датата, часа и дневния ред на 
Общото събрание.

На събранието присъстваха 10 съдии. Отсъстват Георги 
Кошничаров, Румяна Манкова и Деница Вълкова по уважителни 
причини.

Налице е необходимият кворум по чл.104 ал.5 от ЗСВ за 
провеждане на Общото събрание на Апелативен съд -  Бургас.

Събранието се ръководи от Административния ръководител -  
председател на Апелативен съд -  Бургас г-н Яни Бахчеванов при 
следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1. Предложение от Председателя на Окръжен съд -  Бургас за 
предсрочно освобождаване на съдебен заседател.

- Стефан Василев Калчев -  съдебен заседател при Окръжен 
съд -  Бургас, на основание чл. 71, т. 1 от ЗСВ.

По дневния ред, г-н Бахчеванов запозна присъстващите с 
предложението на Председателя на Окръжен съд -  Бургас, относно 
освобождаването на Стефан Василев Калчев като съдебен заседател 
към Окръжен съд - Бургас.

След обсъждане на предложението и явно гласуване
единодушно Общото събрание на съдиите от Апелативен съд -  Бургас



Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА като съдебен заседател в Окръжен съд -  
Бургас Стефан Василев Калчев от гр. Бургас, кс."Славейков" бл.26, 
вх.З, ап.16.

След изчерпване на дневния ред, Общото събрание на 
съдиите бе закрито в 14.10 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА СЪБРАНИЕТО: п

/ Я. Бахчеванов/

ИЗГОТВИЛ
ПРОТОКОЛА: п

/К. Тодорова /



П Р О Т О К О Л

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ 
ПРИ АПЕЛАТИВЕН СЪД -  БуРГАС

Днес, 16.07.2015 г. от 10.30 ч., в сградата на Апелативен съд -  
Бургас се проведе Общо събрание на съдиите. Съдиите 
предварително са уведомени писмено за датата, часа и дневния ред на 
Общото събрание.

На събранието присъстваха 9 съдии. Отсъстват Румяна 
Казларова, Румяна Манкова и Събина Христова по уважителни 
причини.

Налице е необходимият кворум по чл.104 ал.5 от ЗСВ за 
провеждане на Общото събрание на Апелативен съд -  Бургас.

Събранието се ръководи от Административния ръководител -  
председател на Апелативен съд -  Бургас г-н Яни Бахчеванов при 
следния ”

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1. Предложение от Председателя на Окръжен съд -  Бургас за 
предсрочно освобождаване на съдебен заседател.

- Даниела Николова Бонева -  съдебен заседател при Окръжен 
съд -  Бургас, на основание чл. 71, т. 1 от ЗСВ.

По дневния ред, г-н Бахчеванов запозна присъстващите с 
предложението на Председателя на Окръжен съд -  Бургас, относно 
освобождаването на Даниела Николова Бонева като съдебен заседател 
към Окръжен съд - Бургас.

След обсъждане на предложението и явно гласуване
единодушно Общото събрание на съдиите от Апелативен съд -  Бургас



Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА като съдебен заседател в Окръжен съд -  
Бургас Даниела Николова Бонева от гр. Бургас, ул. „Княз Борис I", 
№71.

След изчерпване на дневния ред, Общото събрание на 
съдиите бе закрито в 10.40 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ—
НА СЪБРАНИЕТО: /

/ Я. Бахч
ТСГ/рСп УСЛИКа Щ /  ,

ИЗГОТВИЛ 
" ПРОТОКОЛА:



заседатели при Окръжен съд -  Бургас Красимира Николова Петкова 
Димитринка Иванова Колева.

Приложение: съгласно текста.

С пожелание за ползотворна работа,

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- |  у
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - БуРГАС:

ДЕНИЦЯВЪЛКОВА
" ' \

\,



Препис  -  извлечение!

П Р О Т О К О Л

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ 
ПРИ АПЕЛАТИВЕН СЪД -  БУРГАС

Днес, 05.10.2015 г. от 14.00 ч., в сградата на Апелативен съд -  
Бургас се провежда Общо събрание на съдиите.

Съдиите бяха предварително уведомени писмено за датата, часа и 
дневния ред на Общото събрание.

Общото събрание се провежда при установения в чл.104, ал.5 от 
Закона за съдебната власт кворум. На събранието присъстват 7 съдии, които 
са повече от половината от всички 12 съдии.

Отсъстват заместник -  председателят и ръководител на търговското 
отделение - съдия Емилия Нашева и съдиите Яни Бахчеванов, Мария 
Тончева, Нели Събева и Събина Христова по уважителни причини. Всички 
са в разрешен платен годишен отпуск.

Събранието се откри и ръководи от Административния ръководител 
-председател на Апелативен съд -  Бургас съдия Деница Вълкова при 
предварително обявения с поканата

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

2. Предложение от Председателя на Окръжен съд -  Бургас за 
предсрочно освобождаване на съдебни заседатели.

- Красимира Николова Петкова - на основание чл. 71, т. 1 от ЗСВ.
- Димитринка Иванова Колева - на основание чл. 71, т. 1 от ЗСВ.

По т. 2 от дневния ред г-жа Вълкова запозна присъстващите с 
направеното предложение от Председателя на Окръжен съд -  Бургас за 
предсрочно освобождаване на съдебните заседатели Красимира Николова 
Петкова и Димитринка Иванова Колева.

1



След обсъждане на направеното предложение и приложените 
доказателства , след явно гласуване, единодушно Общото събрание на 
съдиите от Апелативен съд -  Бургас

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА като съдебни заседатели в Окръжен съд -  
Бургас Красимира Николова Петкова, гр. Бургас, к/с „Лазур”, бл. 30, ет. 4, 
ап. 7 и Димитринка Иванова Колева, гр. Бургас, к/с „Славейков” бл.29.

Да се изпрати писмо до председателя на Окръжния съд и на 
съдебните заседатели.

След изчерпване на дневния ред, Общото събрание на съдиите бе 
закрито в 15.45 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА СЪБРАНИЕТО: / п /

/Д.Вълкова/

ИЗГОТВИЛ
ПРОТОКОЛА: /п /

/П.Шивачева/

П.Шивачева
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