
ВСС избира председател на Софийския градски съд 

Висшият съдебен съвет ще избира председател на 
Софийския градски съд. Четирима са кандидатите за 
поста, който е вакантен повече от половин година. 

Изпълняващият длъжността шеф на съда Величка 
Цанова беше номинирана от петима от членовете на 
съвета - председателя на Върховния касационен съд 
Лазар Груев, съдиите Капка Костова и Галина 
Захарова и адвокатите Георги Гатев и Мариана 
Дундова. Цанова има и подкрепата на 109 съдии от 

трите софийски съдилища. 

Владимира Янева също е номинирана от петима членове на Висшия съдебен съвет. Това са 
съдиите Петър Стоянов и Костадинка Наумова, прокурорът Цони Цонев и следователите 
Стефан Петров и Мая Кипринска. Според материали в интернет тя е близка семейна 
приятелка на вътрешния министър Цветан Цветанов.  

Останалите двама кандидати са самономинирали се. Десислав Любомиров в командирован в 
Софийския градски съд от Русе. Напоследък той влезе в криминалните новини заради съмнения 
за готвено покушение срещу него от осъден от магистрата наркоразпространител. За Мария 
Вранеску това е поредният опит да оглави най-големия български съд.  

Изборът започва в 13.30 ч. Според процедурата четиримата трябва да направят кратки 
експозета и да отговорят на въпроси на членове на съвета. Гласуването е тайно. Избран ще е 
кандидатът, събрал най-малко 13 гласа. В противен случай ще има балотаж между първите 
двама.  

Георги Милков от Център на Неправителствените организации прогнозира, че днес трудно ще 
се стигне до избор на председател на Софийския градски съд. 

Мен ми правят няколко неща впечатление в самите номинации на съдия Цанова и съдия Янева, 
които според мен са основните кандидати, тък като са подкрепени и всъщност са осигурили 
вече почти половината гласове за себе си от Висшия съдебен съвет. Първо нито един от 
четиримата кандидати не е подкрепен досега гласно от тяхния бивш началник и сегашен 
председател на Върховния административен съд Георги Колев. Второ, в подкрепата за 
кандидатите липсват подписите, аз не видях никъде, на професор Анелия Мингова и на главния 
прокурор. Което според мен са няколко знака. Липсва и подписът на Иван Колев, бившия 
председател на Софийския градски съд и председател на ключовата бюджетна комисия във 
Висшия съдебен съдет. Затова си мисля, че няма да има избран кандидат на първи тур, 
коментира Милков. 

Георги Милков подчерта също, че за първи път за този пост има четирима кандидати, като за 
нито един от тях в обществото няма притеснения за морала и поведението му. 

 

30 май Силвия Великова, БНР 
 


