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Съдия Марина Михайлова Дойчинова е кандидат за изборен член на Висшия съдебен 
съвет от квотата на съдебната власт, предложена от Oбщото делегатско събрание на 
съдиите. 



 

ЛИЧНА  ИНФОРМАЦИЯ  
 

I. ИМЕ:  
Марина Михайлова Дойчинова 

 
II. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:  
Омъжена. Съпруг: Бойко Кирилов Дойчинов – адвокат в Софийска адвокатска 

колегия. 
 

III. ОБРАЗОВАНИЕ:  
СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Право”  

 
IV. СТАЖ:  

 
- извън органите на съдебната власт: 
от 1982 г. до 1989 г. – юрисконсулт в БДЖ – Железопътен район София – град  

 
- в органите на съдебната власт: 
от 1980г. до 1981г. – стажант съдия в Софийски градски съд 
от 1990 г. до 1991г. – съдия в Районен съд, гр. Ботевград  
от 1991 г. до 1993г. – съдия в Софийски районен съд  
от 1993 г. до 1997г. – съдия в Окръжен съд София  
от 1997 г. до настоящия момент – съдия във Върховен административен съд, ранг – 

председател на отделение във ВАС 
 

V. СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ: 
 
• Участие в служебни командировки в страни членки на ЕС и на Съда на ЕС в 

Люксембург. 
Източник: Кратка биография на Марина Михайлова Дойчинова, кандидат за член 
на Висшия съдебен съвет, публикувана в интернет страницата  на ВСС:  
http://vss.justice.bg  

 
VI. ЕЗИЦИ:  
Липсват данни. 

 
VII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАРИЕРНОТО ИЗРАСТВАНЕ ДО 

МОМЕНТА: 
 

Съгласно Решение на ВСС по Протокол No. 38 от 22. 11. 2000 г. й е определен ранг 
„председател на отделение”.  
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През 2009г. съдия Михайлова е кандидат за заместник на административния 
ръководител на Върховен административен съд и ръководител на Първа колегия. Във 
връзка с кандидатурата на съдия Михайлова е проведена атестация като поставената 
от Помощната атестационна комисия оценка е „Много добра” – 93 точки. Комисията 
по предложенията и атестирането към ВСС добавя още една допълнителна точка с 
мотивите, че „помощната атестационна комисия не е отчела обстоятелството, че 
атестирания съдия не е наказван през периода на атестиране”. Така окончателната 
оценка на съдия Михайлова е „Много добра” – 94 точки. След проведения таен 
избор на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-
председател” и ръководител на Първа колегия е назначена Венета Петрова – 
Марковска (с 18 гласа „за”). Марина Михайлова Дойчинова и другият кандидат за 
поста – Маруся Димитрова Андонова получават всяка по 3 гласа „за”. Една от 
бюлетините е невалидна. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ,  СВЪРЗАНА  С  РАБОТАТА  НА  СЪДИЯТА  

 
I. ПОСТЪПИЛИ, НАСРОЧЕНИ, СВЪРШЕНИ, НЕСВЪРШЕНИ дела 

Година Останали 
несвършени 

Постъпили Насрочени Свършени 

2006 16 208  225 
2007 7 153  186 
2008 7 226  190 
 
Година Брой свършени 

дела 
Свършени в 
срок до 1 месец 

Свършени в 
срок до 3 
месеца 

Свършени в 
срок до 1 
година 

2006 225 102 77 46 
2007 186 90 82 14 
2008 190 176 11 3 
Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Михайлова – 14. 04. 2009г. 
 
Според Доклад за дейността на ВАС за 2010г. съдия Марина Михайлова е с най-голям 
брой свършени дела в Пето отделение – 229. Средният брой свършени дела на съдия в 
Пето отделение е 220. 
 

II. ВИСЯЩИ дела 
Период Брой дела 
До 3 месеца  
От 3 до 6 месеца   212 
От 6 месеца до 1 година   18 
Над 1 година   3 
Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Михайлова – 14. 04. 2009г. 
 

III. БРОЙ ПОТВЪРДЕНИ и ОТМЕНЕНИ дела и ОСНОВАНИЯТА за това: 
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IV. НАТОВАРЕНОСТ 
 
Не са посочени данни за това в атестационния формуляр. Според Доклада за 
определяне показателите на натовареността на магистратите в отделните нива и звена в 
съдебната власт, съдиите във ВАС решават по 22,58 дела месечно.  
Източник: Доклад за определяне показателите на натовареността на магистратите 
в отделните нива и звена в съдебната власт, публикуван на интернет страницата на 
ВСС: http://vss.justice.bg  
 
ПОЧТЕНОСТ  И  ОБЩЕСТВЕНИ  АНГАЖИМЕНТИ  

 
I. ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА: КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И 

ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ 
 

• Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на 
интереси (22. 01. 2009г.).  

 
В декларацията на Марина Михайлова Дойчинова от 15. 01. 2009г. не са посочени 
данни за наличие на конфликт на интереси. Като „задължение към кредитни или 
финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000лв.” е отбелязала 
ипотечен банков кредит към Райфайзенбанк, София и потребителски кредит към 
Райфайзенбанк, София. Като свързано лице е посочила съпруга си – адвокат Бойко 
Кирилов Дойчинов. 
 

• Декларации пред Сметната палата по Закона за публичност на имуществото 
на лица, заемащи висши държавни длъжности.  

 
1. Недвижимо имущество 

1.1. Придобито 
Обект на 
декларир
ане 

Площ Разгърн
ата 
застроен
а площ 

Година 
на  
придоби
ване 

Собстве
ник 

Цена на 
придобив
ане 

Правно 
основание 

Произход 
на 
средствата 

1.1.1 
Апартаме
нт в гр. 
София 

54 
кв.м. 

54 кв.м. 2007  Бойко 
Кирилов 
Дойчино
в – 1/6 
идеална 
част  

22 000лв. Покупко-
продажба 

Заеми 

1.1.2 
Парцел в 
с. Безден 

950 
кв. м. 

 2009 Бойко 
Кирилов 
Дойчино
в 

 Дарение Дарение 

1.1.3 
Парцел  

2000 
кв. м. 

 2009 Бойко 
Кирилов 
Дойчино
в 

 Дарение Дарение 
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1.1.4 Нива 
в с. 
Богьовци 

2 
декара 

 2009 Бойко 
Кирилов 
Дойчино
в 

 Дарение Дарение 

 
 
2.  Моторни превозни средства 
 2.1 Придобити 
Обект на 
деклариране 

Марка Цена на 
придобиване 

Произход на 
средствата 

Година на 
придобиван
е 

Собственик 

2.1.1 Лек 
автомобил 

Citroen C5 26 500лв. Заеми 2007г. Бойко 
Кирилов 
Дойчинов 

 2.2 Отчуждени 
Обект на 
деклариране 

Марка Цена на 
отчуждаване 

Произход на 
средствата 

Година на 
отчуждаван
е 

Собственик 

2.2.1 Лек 
автомобил 

Ford 
Mondeo 

4000лв. Заеми 2008г. Михаела 
Бойкова 
Дойчинова 

 
3. Банкови влогове 
Година Рамер  Титуляр на влога Произход на 

средствата 
За 2007 4000 EUR Марина Михайлова 

Дойчинова 
Продажба на 
апартамент 

 
4. Доходи извън тези за заеманата длъжност 

Размер на дохода Година Вид доход от 

На 
Михайлова 

На съпруга 

доходи от трудови 
правоотношения, извън тези 
за заеманата длъжност 

810 лв.  
 
 

За 2007  

доходи от наем или друго 
възмездно предоставяне за 
ползване на права или 
имущество 

 7786 лв. 

доходи от трудови 
правоотношения, извън тези 
за заеманата длъжност 

2616 лв.  За 2008 
 

доходи от наем или друго 
възмездно предоставяне за 
ползване на права или 
имущество 

 13 270 лв. 

доходи от трудови 
правоотношения, извън тези 
за заеманата длъжност 

2610 лв.  За 2009 

доходи от друга стопанска 
дейност 

 27 510 лв. 
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доходи от трудови 
правоотношения, извън тези 
за заеманата длъжност 

2532 лв.  За 2010 

доходи от друга стопанска 
дейност 

 33 410 лв. 

 
5. Задължения над 5000 лв. 
Година Вид на 

задължението 
Размер Титуляр на 

задължението
Правно основание Към 

Ипотечен заем 107 114 
лв. 

Марина 
Михайлова 
Дойчинова 

Договор Райфайзен-
рефинанс. Заем 
50000лв. 

За 2007 

Потребителски 
кредит 

25 375 
лв. 

Марина 
Михайлова 
Дойчинова 

Договор Райфайзенбанк 

Овърдрафт 10 000 
лв. 

Марина 
Михайлова 
Дойчинова 

Договор  Райфайзенбанк За 2008 

Банков кредит  8 400 
лв. 

Бойко 
Кирилов 
Дойчинов 

Договор  Райфайзенбанк 

За 2009 Няма     
За 2010 Договор за 

лизинг 
23336 
лв. 

Бойко 
Кирилов 
Дойчинов 

Договор 
№91831/15.10.2010г. 

Уникредит 
Лизинг АД 

 
6. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или 
ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със 
собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността 
 6.1 Пътуване извън страната 
Година Вид на 

разхода 
Размер на разхода В полза на За сметка на 

2007г. Париж 2000 EUR Лечение на дете Марина 
Михайлова 

2010г. Аликанте 900 EUR или 1750 лв. Марина 
Михайлова 

OHIM 

 
 
Името на Марина Михайлова Дойчинова не присъства в заключенията на Сметната 
палата за несъответствие на декларираните данни: 
 http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228
 

II. ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ/ НАКАЗАНИЯ/ПООЩРЕНИЯ 
 
Според предоставена от ВСС справка от 04.08.2011г. Марина Михайлова няма 
наложени дисциплинарни наказания.  
 
През периода, за който е атестирана съдия Михайлова, е поощрявана всяка година с 
ДМС. 
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III. УЧАСТИЕ В НПО 
 
Липсват данни. 
 

IV. ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И 
РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА 
АРМИЯ 

 
През 2008г. на съдия Михайлова е извършена проверка от Комисията за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Заключението на 
проверката е „неустановена принадлежност”. С Решение № 18 от 25.10.2007г. 
Комисията разкрива принадлежност към Държавна сигурност (щатен служител ДС 
– СГУ ) на   съпруга й - Бойко Кирилов Дойчинов – тогава кандидат за кмет на 
район Красно село от "Българско Движение Национален Идеал за Единство"(БДНИЕ). 
 

V. ДРУГИ 
 
1. Съдия Михайлова е председател на 3-членния съдебен състав на ВАС, отхвърлил 
искането на парламентарната комисия за борба с корупцията за установяване на 
конфликт на интереси на Ахмед Доган във връзка с консултантските договори, които 
е сключил с фирмата "Институт по строителство и минно дело" АД София. Съдия 
Михайлова подписва решението с особено мнение и излага своите мотиви, с които 
аргументира изложеното от нея становище, че „на народния представител Ахмед 
Демир Доган следва да бъде наложена глоба в размер на 3000 лева, на основание чл. 34, 
ал. 1 от ЗПРКИ, както и на основание чл. 33, ал. 3 от закона да бъде присъдена в полза 
на държавата сумата от 1 356 857 лева /след приспадане на платените данъци/.” 

 
2. През 2005 г. е временен преподавател на младшите съдии по административно 
право. 

 
3. Лектор в НИП за обучение на административни съдии и лектор на семинари за 
обучение на администрацията и на други държавни органи по прилагането на Закона за 
държавния служител и на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси. 
 
4. Участие в работни групи на Министерство на правосъдието по изготвянето на 
законопроекти. 
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