
Шеметен кариерист с много въпроси около имотите оглавява ВАС? 

Седемнадесет от членовете на Висшия съдебен съвет официално са застанали зад 
кандидатурата на Георги Колев за председател на Върховния административен съд. 
В момента Колев оглавява Софийския градски съд. Предстои номинацията на 
магистрата да бъде официално оповестена на заседанието на Съвета, който ще 
гласува за избора следващия четвъртък. Най-малко 17 гласа трябва да събере 
кандидатът за председател на Върховния административен съд, за да бъде избран, 
предаде БНР. 

Георги Милков от неправителствената организация "Мрежа за гражданско 
наблюдение на съда" коментира за "Хоризонт", че "председателят на Софийския 
градски съд Георги Колев прави шеметна кариера в последните 2 години, но 
кандидатурата му за председател на Върховния административен съд е хвърляне в 
непозната материя". 

На неговата възраст с неговия опит и да се хвърлиш в една непозната материя е 
доста голям риск първо за системата и след това за квалификацията и 
компетентността на г-н Колев. Той трябва да отговаря на неудобни въпроси за 
имотното състояние на него и на съпругата му, което се е случвало през последните 
5 години. Аз прочетох тези дни в интернет, че съпругата му, която е нотариус, през 
последните няколко години е закупила значителни имоти на занижени цени и има 
разминаване с неговата данъчна декларация. 

Георги Милков посочи, че вижда връзка между факта, че Георги Колев беше 
избран за председател на Софийския градски съд след осъдително решение 
срещу Валентин Димитров, както и издадената от него присъда срещу Марио 
Николов. 
Искам само да припомня, че г-н Колев беше избран малко след като обяви 
осъдителното съдебно решение по първото дело срещу Вальо Топлото, всъщност 
делото се беше влачило година-две и той обяви решението си точно преди избора, 
което аз не смятам, че е случайно. Това са според мене едни премерени стъпки, 
които вървят в една посока, в която г-н Колев прави шеметна кариера, няма лошо в 
това. 

Източник:  http://exclusive.actualno.com/news_322232.html 

 

 

 

 

 



17 магистрати от ВСС подкрепят Георги Колев за шеф на ВАС 

Общо 17 от 25-те членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) официално застават зад 

кандидатурата на Георги Колев за председател на Върховния административен съд 

(ВАС). Миналата година Колев зае поста председател на Софийския градски съд. 

Бившият началник на ВАС Константин Пенчев напусна поста си, след като беше 

избран за омбудсман на България. 

Най-малко 17 гласа трябва да събере кандидатът за председател на ВАС, за да бъде 

избран. Георги Милков от неправителствената организация "Мрежа за гражданско 

наблюдение на съда" коментира пред БНР, че "председателят на Софийския градски 

съд Георги Колев прави шеметна кариера в последните 2 години, но кандидатурата 

му за председател на Върховния административен съд е хвърляне в непозната 

материя”. Според него има връзка между факта, че Георги Колев беше избран за 

председател на СГС след осъдително решение срещу Валентин Димитров, както и 

след издадена от него присъда срещу Марио Николов.  

„Искам само да припомня, че г-н Колев беше избран малко след като обяви 

осъдително съдебно решение срещу Вальо Топлото. Всъщност делото се беше 

влачило година-две и той обяви решението точно преди избора, което аз не смятам, 

че е случайно", каза Колев.  Следващата седмица министърът на правосъдието 

Маргарита Попова ще внесе официално предложенията за избор на председател на 

ВАС. След внасянето на предложението в двуседмичен срок трябва да се проведе 

гласуването за председател на съда. До момента във ВСС е депозирана 

кандидатурата само на шефа на СГС. 

 

Източник:  http://www.novinar.net/news/17-magistrati-ot-vss-podkrepiat-georgi-kolev-
za-shef-na-vas_MzQxODsxNQ==.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шеметен кариерист с много въпроси около имотите оглавява ВАС? 
 

Седемнадесет от членовете на Висшия съдебен съвет официално са застанали зад 

кандидатурата на Георги Колев за председател на Върховния административен съд. 

В момента Колев оглавява Софийския градски съд. Предстои номинацията на 

магистрата да бъде официално оповестена на заседанието на Съвета, който ще 

гласува за избора следващия четвъртък. Най-малко 17 гласа трябва да събере 

кандидатът за председател на Върховния административен съд, за да бъде избран, 

предаде БНР. 

Георги Милков от неправителствената организация "Мрежа за гражданско 

наблюдение на съда" коментира за "Хоризонт", че "председателят на Софийския 

градски съд Георги Колев прави шеметна кариера в последните 2 години, но 

кандидатурата му за председател на Върховния административен съд е хвърляне в 

непозната материя".  

На неговата възраст с неговия опит и да се хвърлиш в една непозната 

материя е доста голям риск първо за системата и след това за 

квалификацията и компетентността на г-н Колев. Той трябва да отговаря на 

неудобни въпроси за имотното състояние на него и на съпругата му, което се 

е случвало през последните 5 години. Аз прочетох тези дни в интернет, че 

съпругата му, която е нотариус, през последните няколко години е закупила 

значителни имоти на занижени цени и има разминаване с неговата данъчна 

декларация. 

Георги Милков посочи, че вижда връзка между факта, че Георги Колев беше 

избран за председател на Софийския градски съд след осъдително решение срещу 

Валентин Димитров, както и издадената от него присъда срещу Марио Николов. 

Искам само да припомня, че г-н Колев беше избран малко след като обяви 

осъдителното съдебно решение по първото дело срещу Вальо Топлото, 

всъщност делото се беше влачило година-две и той обяви решението си 

точно преди избора, което аз не смятам, че е случайно. Това са според мене 

едни премерени стъпки, които вървят в една посока, в която г-н Колев 

прави шеметна кариера, няма лошо в това. 

 

 

Източник:  http://www.znam.li/Pages/News/Default.aspx?evntid=1715564 
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