
 

РЕГИСТЪР 

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С 

КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2015 г. 

1 декември 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Калин Калпакчиев, Галина 
Карагьозова и Магдалена Лазарова проведоха среща в Съдебната палата с 
председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов и административни 

ръководители от апелативен район София относно реорганизиране на 
съдебната карта. 

2 декември 

Представляващият ВСС – Соня Найденова и членовете на Съвета –

Юлиана Колева, Магдалена Лазарова, Калин Калпакчиев, Галина 
Карагьозова, Галя Георгиева, Елка Атанасова, Даниела Костова и Димитър 

Узунов се срещнаха в Националния институт на правосъдието с 
представители на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и 

оценка. 

4 декември 

Представляващият ВСС – Соня Найденова присъства на честването 

посветено на 10 годишнината от създаването на Камарата на частните 
съдебни изпълнители. 

9 декември 

Представляващият ВСС – Соня Найденова и членовете на Съвета -  

Михаил Кожарев, Юлиана Колева, Елка Атанасова, Ясен Тодоров, Камен 

Иванов и Калин Калпакчиев присъстваха в Народното събрание на Второто 

гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на 
Република България. 

Соня Найденова-представляващ Висшият съдебен съвет и Милка Итова 
- член на ВСС и председател на Комисия по предложенията и атестирането на 
съдии, прокурори и следователи се срещнаха с Дейвид Бърнстайн, Джорджия 
Харли и Арун Арая - екип от специалисти „Публичен сектор” на Световната 
банка. 



 

Членовете на ВСС – Елка Атанасова, Камен Иванов и Калин 

Калпакчиев проведоха среща с представители на прокуратурите от 
апелативен район - София по повод промени в съдебната карта на районните 
съдилища и прокуратури.  

9 – 12 декември 

Членът на ВСС и председател на комисия „Публична комуникация” – 

Магдалена Лазарова участва в гр. Рим, Италия в среща по Проект „Стандарти 

VI – стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното 

управление“. 

11 декември 

Представляващият ВСС – Соня Найденова и членовете на Съвета- 
Галина Карагьозова, Каролина Неделчева, Юлиана Колева, Юлия Ковачева, 
Камен Иванов и Калин Калпакчиев присъстваха на тържествения пленум за 
отбелязване на 135 години от създаването на Върховния касационен съд на 
Република България. 

Членовете на ВСС – Румен Боев, Милка Итова, Димитър Узунов, 
проведоха среща с административни ръководители от апелативен район 

Велико Търново относно реорганизиране на съдебната карта. 

14 декември  

Председателят на комисия „Публична комуникация” – Магдалена 
Лазарова, Милка Итова, Елка Атанасова, Галя Георгиева, Румен Боев, 
Димитър Узунов и Ясен Тодоров присъстваха на тържественото честване на 
130 годишнината от основаването на Военен съд - гр.Пловдив. От името на 
ВСС бе връчен поздравителен адрес и подарена икона. 

16 декември  

Представляващият ВСС – Соня Найденова и членовете на Съвета – 

Мария Кузманова, Магдалена Лазарова и Ясен Тодоров присъстваха в 
Народното събрание на Третото гласуване на Законопроекта за изменение и 

допълнение на Конституцията на Република България. 

 

 

 

 



 

ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2015 г. 

 

 

8-11 ноември 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Елка Атанасова и Милка Итова 
взеха участие в Регионален семинар за Източен и Югоизточен регион на тема 
„Продължителност на съдебния процес”(Навременност), който се проведе в 
Букурещ, Румъния. 

11 ноември 

Представляващият ВСС – Соня Найденова и членовете на Съвета – 

Магдалена Лазарова, Галина Карагьозова и Калин Калпакчиев участваха в 
кръгла маса „Медиацията в България – проблеми и перспективи” 

организирана от Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен и 

Софийски градски съд в партньорство със Съюза на юристите в България, 
Националната асоциация на медиаторите и Центъра за решаване на спорове. 

13 ноември 

Членовете на Съвета – Магдалена Лазарова и Юлиана Колева взеха 
участие в експертна кръгла маса по проблемите на юридическото 

образование организирана от Съюза на юристите в България. 

Представляващият ВСС – Соня Найденова поднесе приветствие и 

връчи плакет от името на Висшия съдебен съвет по повод официалното 

честване на 90-годишнината от създаването на Висшия адвокатски съвет и 22 

ноември - Ден на българските адвокати.  

17 ноември 

Членовете на ВСС – Елка Атанасова, Милка Итова и Магдалена 
Лазарова присъстваха на Годишното информационно събитие организирано 

от дирекция „Добро управление” в администрацията на Министерски съвет. 
На форума в хотел „Шератон” бяха представени постигнатите резултати по 

оперативните програми „Техническа помощ” и „Административен 

капацитет”, както и възможностите за финансиране по оперативна програма 
„Добро управление”. 

19-21 ноември 



 

Юлия Ковачева – член на Висшия съдебен съвет участва в Мадрид, 

Испания в срещата на диалоговата група по Проект 1 „Независимост и 

отчетност” на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС). 

20 ноември 

Членовете на ВСС - Каролина Неделчева, Магдалена Лазарова, 
Димитър Узунов, Галя Георгиева, Ясен Тодоров, Юлиана Колева, Милка 
Итова и Незабравка Стоева взеха участие в работна среща на тема „Мерки по 

оптимизиране на щата на съдебните служители в органите на съдебната 
власт”, която се проведе в УБ „Лозенец”. В срещата участваха председателят 
на ВКС – Лозан Панов и председатели на съдилища от всички нива на органи 

на съдебната власт от апелативните райони. 

Членовете на ВСС – Мария Кузманова и Румен Боев проведоха среща с 
административни ръководители от апелативен район Пловдив относно 

реорганизиране на съдебната карта. 

23 ноември 

Членовете на ВСС – Юлиана Колева, Елка Атанасова, Димитър Узунов, 
Каролина Неделчева и Незабравка Стоева проведоха среща с 
административни ръководители от апелативен район Варна относно 

реорганизиране на съдебната карта. 

25 ноември 

Представляващият ВСС – Соня Найденова присъства на официалното 

откриване в Националната следствена служба на мобилния Оперативен 

дежурен център на Прокуратурата на Република България по проект 
„Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите. Наказателното 

преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с 
организираната престъпност”. 

Членовете на ВСС – Милка Итова, Румен Боев, Камен Иванов, 
Димитър Узунов и Ясен Тодоров проведоха среща с административни 

ръководители от апелативен район Бургас относно реорганизиране на 
съдебната карта. 

26 ноември 

Представляващият ВСС – Соня Найденова и членът на Висшия съдебен 

съвет Михаил Кожарев взеха участие в Народното Събрание в заседанието на 
Временната комисия за обсъждане на второ гласуване на Законопроект за 
изменение и допълнение на Конституцията на Република България, внесен от 
Цецка Цачева и група народни представители. 



 

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2015 г. 

1 октомври 

Членове на Комисията за професионална етика и превенция на 
корупцията - Ясен Тодоров- председател, Даниела Костова, Васил Петров, 
Димитър Узунов, Незабравка Стоева, Мария Кузманова,  Румен Боев,  
Юлиана Колева и Галина Карагьозова и членове на Комисията по 

дисциплинарните производства - Галя Георгиева-председател, Светла 
Петкова,  Милка Итова, Юлия Ковачева както и други членове на Съвета – 

Калин Калпакчиев, Елка Атанасова и Магдалена Лазарова проведоха втора 
среща с представители на Експертна мисия на Европейската комисия (ЕК) по 

Механизма за сътрудничество и оценка за преглед по изпълнение на 
препоръките от последния мониторингов доклад на Европейската комисия за 
България от м. януари 2015 г. 

5 октомври 

Представляващият ВСС - Соня Найденова и членовете на Висшия 
съдебен съвет – Галя Георгиева, Незабравка Стоева, Магдалена Лазарова, 
Михаил Кожарев, Калин Калпакчиев, Юлия Ковачева, Димитър Узунов, 
Каролина Неделчева и Камен Иванов присъстваха на тържественото 

откриване на новата съдебна сграда на Софийски районен съд на бул. Цар 

Борис ІІІ. Събитието бе уважено от министър-председателя Бойко Борисов, 
министъра на правосъдието Христо Иванов, председателя на Върховния 
касационен съд Лозан Панов и председателя на Върховния административен 

съд Георги Колев. От името на ВСС бе подарена картина и връчен плакет. 
 

 

По покана Посолството на Германия в София представляващият 
Висшия съдебен съвет – Соня Найденова, присъства на прием по случай 25- 

годишнината от Деня на германското единство. 

7 октомври 

Представляващият ВСС - Соня Найденова и членовете на Висшия 
съдебен съвет Галя Георгиева, Димитър Узунов и Мария Кузманова приеха 
официална делегация на Върховния съвет на магистратурата (ВСМ) на 
Република Молдова -  Дорел Мустеата и Георге Аворник - членове на ВСМ. 

9 октомври 



 

По покана на Комисията по правни въпроси към Народното събрание, 
представляващият ВСС - Соня Найденова взе участие в среща-дискусия на 
тема „Структурирани дебати за прозрачни парламентарни назначения”. 

Събитието е организирано съвместно с Българския институт за правни 

инициативи и е заключително по изпълнявания от БИПИ проект 
„Инициатива за прозрачни парламентарни назначения”, финансиран по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

 

12 октомври 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Светла Петкова, Галина 
Карагьозова и Юлия Ковачева се срещнаха в сградата на ВСС със съдии от 
Административния съд в гр. Берлин. Срещата се осъществява в рамките на 
работно посещение в България, финансирано по линия на Европейската 
мрежа за съдебно обучение. 

 

Представляващият ВСС – Соня Найденова присъства на тържественото 

честване на 10-годишния юбилей от учредяването на фондация „Център за 
обучение на адвокати „Кръстю Цончев”. 

16 октомври 

Членове на комисия „Публична комуникация” към Висшия съдебен 

съвет – Магдалена Лазарова - председател, Соня Найденова-представляващ 

ВСС и Даниела Костова се срещнаха с административни ръководители и 

експерти „Връзки с обществеността” в съдилищата, и говорители на 
прокуратури за обсъждане на практическото приложение на 
Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. 

19 октомври 

По покана на г-жа Меглена Кунева – заместник министър-председател 
по координация на европейските политики и институционалните въпроси, 

представляващият ВСС – Соня Найденова участва в седмия от поредицата 
„Европейски дебати”. Темата на дискусията бе „Институциите срещу 

корупцията. Добрите практики на ОЛАФ” с гост-лектор Джовани Кеслер - 

генерален директор на ОЛАФ. 

21 октомври 

Представляващият ВСС – Соня Найденова се срещна с Президента на 
Евроджъст – г-жа Мишел Конинкс, която е на официално посещение по 

покана на главния прокурор Сотир Цацаров. 



 

21-24 октомври 

Членовете на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност 
на органите на съдебната власт – Елка Атанасова-заместник-председател, 

Юлиана Колева, Галина Карагьозова и Камен Иванов взеха участие в работно 

посещение в Република Хърватия. Целта на визитата бе запознаване с 
хърватския опит в реформата на съдебната карта. 

30 октомври 

Представляващият ВСС – Соня Найденова и членовете на ВСС - 

Магдалена Лазарова и Мария Кузманова участваха в първата годишна среща 
на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по 

наказателни дела. 

 

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2015 г. 

 

10 септември 

Соня Найденова-представляващ ВСС и председателят на комисия 
„Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС - Ясен Тодоров 
присъстваха на тържественото честване по повод 10-годишнината от 
създаването на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. 

 

15 септември 

Представляващият ВСС Соня Найденова и членовете на Висшия 
съдебен съвет – Милка Итова, Ясен Тодоров, Юлиана Колева, Каролина 
Неделчева, Калин Калпакчиев, Камен Иванов, Светла Петкова, Мария 
Кузманова, Галина Карагьозова и Незабравка Стоева се срещнаха с делегация 
на Венецианската комисия в състав: Хари Гищол – член на Венецианската 
комисия, Лихтенщаин, Гуидо Нели Модона - член на Венецианската комисия, 
Италия и Артемиса-Татята Чиска - директор на дирекция „Демократични 

институции и основни права” в Секретариата на Венецианската комисия. 
Делегацията е на посещение в България във връзка с изготвянето на правно 

становище относно предстоящите промени в Конституцията на Република 
България. 

23 септември 



 

Представляващият ВСС Соня Найденова присъства в Народното 

събрание на Първото гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение 
на Конституцията на Република България. 

 

Членовете на Висшия съдебен съвет - Магдалена Лазарова, Елка 
Атанасова, Румен Боев и Ясен Тодоров присъстваха на пресконференция по 

проект на Върховния административен съд на тема „Създаване на надеждна 
среда за обмен на данни и комуникация между административните съдилища 
в Република България и създаване на единна деловодно-информационна 
система (ЕДИС) за внедряване в административните съдилища в Република 
България”. 

 

По инициатива на комисия „Международна дейност” членовете на 
Висшия съдебен съвет – Соня Найденова-представляващ ВСС, Галина 
Карагьозова, Юлия Ковачева, Милка Итова, Галя Георгиева, Елка Атанасова, 
Магдалена Лазарова, Мария Кузманова, Димитър Узунов, Ясен Тодоров, 
Калин Калпакчиев се срещнаха в сградата на ВСС с посланици и 

представители на чуждестранните дипломатически представителства 
акредитирани в България, от страните – членки на Европейския съюз, от 
Кралство Норвегия, от САЩ и представители на ЕК в България. 

 

28 септември 

Представляващият ВСС – Соня Найденова и членовете на Съвета – 

Милка Итова, Ясен Тодоров, Юлиана Колева, Калин Калпакчиев, Незабравка 
Стоева, Галя Георгиева, Магдалена Лазарова и Елка Атанасова проведоха 
среща с представители на Експертна мисия на Европейската комисия (ЕК) по 

Механизма за сътрудничество и оценка за преглед по изпълнение на 
препоръките от последния мониторингов доклад на Европейската комисия за 
България от м. януари 2015 г. 

 

30 септември 

 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Магдалена Лазарова и Камен 

Иванов присъстваха на Деня на отворените врати посветен на 135-та 
годишнина от създаването на Районен съд в град Балчик. От името на ВСС бе 
връчен поздравителен адрес и бе подарена картина. 

 



 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2015 г. 

3  юли 

Соня Найденова-представляващ ВСС присъства в Гранд Хотел София в 
дискусия за целите, предизвикателствата и добрите практики в превенцията и 

борбата с корупцията, организирана от вицепремиера по координация на 
европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева. 
Дискусията е част от инициативата на вицепремиера "Европейски дебати", 

която има за цел да популяризира европейските политики сред българското 

общество. 

6  юли 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Румен Георгиев, Румен Боев, 
Ясен Тодоров, Михаил Кожарев, Незабравка Стоева, Мария Кузманова, 
Юлия Ковачева, Галина Карагьозова и Калин Калпакчиев участваха в кръгла 
маса на тема „Конституционния модел на Висшия съдебен съвет и 

предложенията за промени” организирана под патронажа и с участието на г-
жа Цецка Цачева - председател на 43-то Народно събрание. 

 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Каролина Неделчева, Димитър 

Узунов, Даниела Костова, Магдалена Лазарова и Юлиана Колева присъстваха 
на събранието на магистратите от Апелативен район-Велико Търново във 
връзка с обсъждане на законопроектите за изменение и допълнение на Закона 
за съдебната власт и Законопроекта за изменение и допълнение на 
Конституцията на Република България. 

7  юли 

Представляващият ВСС Соня Найденова и членовете на Висшия 
съдебен съвет – Галина Карагьозова, Магдалена Лазарова, Калин Калпакчиев, 
Незабравка Стоева, Мария Кузманова, Елка Атанасова, Юлия Ковачева, 
Милка Итова, Камен Иванов и Ясен Тодоров взеха участие в кръгла маса за 
представяне на изградена мрежа за обмен на информация относно 

функционирането на Европейския съд по правата на човека и съдебната 
практика по прилагането на Европейската конвенция за правата на човека, 
организирана по проект „Подкрепа на Висшия съдебен съвет, свързана с 
изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната 
система” по Норвежкия финансов механизъм. 

 



 

Соня Найденова - представляващ ВСС и членовете на Висшия съдебен 

съвет – Каролина Неделчева, Галя Георгиева, Магдалена Лазарова, Мария 
Кузманова и Калин Калпакчиев присъстваха на церемонията в Съдебната 
палата по встъпване в длъжност на председателя на Софийски градски съд 

Калоян Топалов. 

14 юли 

Представляващият ВСС Соня Найденова и членовете на ВСС – Юлиана 
Колева и Незабравка Стоева се срещнаха в сградата на Съвета с г-н Салим 

Жубран – съдия във Върховния съд на Израел, който е на посещение в 
България по покана на Националния институт на правосъдието. 

 

Членовете на Висшия съдебен съвет Елка Атанасова, Магдалена 
Лазарова, Калин Калпакчиев и Камен Иванов взеха участие в дискусия 
организирана от Българския институт за правни инициативи (БИПИ) за 
резултатите от изследване на тема „Индекс на реформата в прокуратурата в 
България”. 

 

15 юли 

Представляващият ВСС Соня Найденова и членовете на ВСС - Мария 
Кузманова, Магдалена Лазарова, Незабравка Стоева и Ясен Тодоров взеха 
участие в кръглата маса на тема „Инспекторатът към Висшия съдебен съвет – 

субект или обект на съдебната реформа в България”. 

 

Незабравка Стоева – член на Висшия съдебен съвет и председател на 
Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, и 

взаимодействие с Инспектора към ВСС участва в заседанието на Правната 
комисия към Народното събрание във връзка с първо гласуване на 
Законопроекта за предотвратяване на корупцията сред лицата заемащи висши 

публични длъжности. 

28 юли 

Соня Найденова- представляващ ВСС участва в кръгла маса „Създаване 
на работещи антикорупционни политики в България: успешният опит на 
европейските страни” организирана от Центъра за изследване на 
демокрацията. 



 

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2015 г. 

1  юни 

Представляващият ВСС Соня Найденова и председателят на комисия 
„Публична комуникация” Магдалена Лазарова участваха в тържественото 

заседание на Съвета на децата и в дискусията под надслов „За по-добро 

бъдеще - да чуем гласа на децата днес” организирана от Държавната агенция 
за закрила на детето. 

3 – 6 юни 

Представляващият ВСС Соня Найденова и членовете на ВСС Милка 
Итова, Незабравка Стоева и Васил Петров взеха участие в Общото събрание 
на Европейската мрежа на съдебните съвети в гр. Хага, Кралство 

Нидерландия. 

19 юни 

Соня Найденова - представляващ ВСС и Даниела Костова - член на 
комисия „Публична комуникация” връчиха на специална церемония, 
отличията на 30 магистрати, поощрени от Висшия съдебен  съвет, по чл.303 

от Закона за съдебна власт, за образцово изпълнение на служебните им 

задължения и проявен висок професионализъм при осъществяване на 
функциите им. Събитието уважиха членовете на ВСС-Милка Итова, Галина 
Карагьозова и Калин Калпакчиев. 

Членовете на ВСС – Галя Георгиева, Юлиана Колева и Димитър 

Узунов присъстваха на събранието на магистратите от Апелативен район-

Пловдив във връзка с обсъждане на законопроектите за изменение и 

допълнение на Закона за съдебната власт и Законопроекта за изменение и 

допълнение на Конституцията на Република България. 

23 юни 

Представляващият ВСС Соня Найденова и членовете на Съвета - 

Милка Итова, Даниела Костова, Галина Карагьозова, Галя Георгиева, 
Димитър Узунов, Калин Калпакчиев, Елка Атанасова, Незабравка Стоева, 
Румен Боев и Ясен Тодоров присъстваха на церемонията за връчване на 
решенията за назначаване на кандидатите за младши съдии и младши 

прокурори по реда на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ – випуск 2014-2015г., както и на 
младшите съдии и младшите прокурори с изтичащ срок съгласно чл. 240, ал.1 



 

от ЗСВ през 2015г., която се проведе в Тържествена зала 15 на Съдебната 
палата в София. 

Представляващият ВСС Соня Найденова и членовете на Съвета – 

Незабравка Стоева, Милка Итова,  Даниела Костова, Юлиана Колева, 
Магдалена Лазарова, Васил Петров, Галина Карагьозова, Юлия Ковачева, 
Галя Георгиева, Светла Петкова, Мария Кузманова, Каролина Неделчева, 
Калин Калпакчиев, Ясен Тодоров и Михаил Кожарев присъстваха на 
събранието на магистратите от Апелативен район-София във връзка с 
обсъждане на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за 
съдебната власт и Законопроекта за изменение и допълнение на 
Конституцията на Република България. 

24 юни 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Елка Атанасова, Магдалена 
Лазарова, Румен Георгиев, Михаил Кожарев, Ясен Тодоров и Румен Боев 
присъстваха на Националната конференция в Съдебната палата в София на 
тема „Прокурорите и реформата в съдебната власт”. Конференцията е 
организирана от Асоциацията на прокурорите в България. 

26 юни 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Галя Георгиева, Румен Георгиев, 
Димитър Узунов и Юлиана Колева присъстваха на събранието на 
магистратите от Апелативен район-Бургас във връзка с обсъждане на 
законопроектите за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и 

Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република 
България. 

Соня Найденова - представляващ ВСС и Галина Карагьозова-член на 
ВСС и ръководител на проект по Норвежкия финансов механизъм, взеха 
участие в заседание на Комитета по наблюдение изпълнението на проектите в 
областта на Програма BG 14 на Норвежкия финансов механизъм. 

29 юни 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Димитър Узунов, Светла 
Петкова, Галя Георгиева и Румен Георгиев присъстваха на събранието на 
магистратите от Апелативен район-Варна във връзка с обсъждане на 
законопроектите за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и 

Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република 
България. 

30 юни 



 

Представляващият ВСС Соня Найденова и членовете на Съвета –  

Галина Карагьозова, Калин Калпакчиев, Камен Иванов, Каролина Неделчева, 
Магдалена Лазарова, Мария Кузманова, Михаил Кожарев, Незабравка 
Стоева, Юлиана Колева, Светла Петкова, Юлия Ковачева, Васил Петров и 

Румен Георгиев присъстваха на заседанието на Временната комисия за 
обсъждане  Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на 
Република България в Народното събрание.  

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2015 г. 

 8 май 

Представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова и членът на 
ВСС-Румен Георгиев участваха в организираната от Комисията за 
професионална квалификация, информационни технологии и статистика на 
ВСС дискусия за съдебния контрол върху използването на СРС. На форума 
присъстваха и председателя на ВКС Лозан Панов, заместник-председателят 
на ВКС и председател на наказателната колегия Павлина Панова, 
председателят на Националното бюро за контрол на специалните 
разузнавателни средства Бойко Рашков и др. 

12 май 

Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите 
на съдебната власт (КАОСНОСВ) и членовете на Висшия съдебен съвет – 

Калин Калпакчиев, Румен Боев, Галя Георгиева, Румен Георгиев, Галина 
Карагьозова и Магдалена Лазарова  взеха участие в Националното съвещание 
на военните съдии, военните прокурори и военните следователи от целия 
военно-апелативен район в страната, организирано по инициатива на Военно-

апелативния съд и Военно-апелативна прокуратура.  

18 май 

Висшият съдебен съвет проведе Ден на отворените врати. През тази 

година инициативата „Ден на отворените врати” е част от дейностите по 

проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на 
комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната 
система”, договор № К 13-15-1/04.12.2013г. по ОПАК, който се финансира по 

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Членът на ВСС Калин Калпакчиев връчи наградите на авторите на 
трите отличени творби в конкурса за ученическо есе на тема «Познатата и 



 

непознатата съдебна система”, а наградата за медийно отразяване на „Дните 
на отворени врати” в петте апелативни района бе връчена от Магдалена 
Лазарова – председател на комисия „Публична комуникация” към ВСС. 

Годишната награда «Грамота» за медия/журналист най-обективно отразяване 
работата на ВСС, бе връчена на Българската национална телевизия от 
председателя на Правната комисия - Юлиана Колева . Членовете на ВСС – 

Даниела Костова, Елка Атанасова, Юлия Ковачева, Юлиана Колева, Мария 
Кузманова, Камен Иванов и Калин Калпакчиев се срещнаха в заседателната 
зала с повече от 60 ученици от столични училища. По време на срещата 
учениците бяха запознати с функциите и дейността на постоянните комисии 

към ВСС. 

 

Представляващият ВСС Соня Найденова и член на Изпълнителния 
борд на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), взе участие в 
срещата на Изпълнителния борд на ЕМСС, която се проведе в Брюксел, 

Белгия. 

20 май 

Представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова и членовете 
на ВСС Мария Кузманова и Галина Карагьозова приеха делегация от 
Косовския съдебен институт, водена от директора й Лавдим Красниджи. 

 

25 май 

Г-жа Мария Кузманова-член на ВСС и член на комисия 
„Международна дейност” се срещна с магистрати от Естония, Германия, 
Румъния, Испания и Полша, провеждащи двуседмичен стаж в България по 

Обменна програма 2015 на Европейската мрежа за съдебно обучение. 

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2015 г. 

  7 април 

Членовете на Висшия съдебен съвет Галина Карагьозова, Елка 
Атанасова, Калин Калпакчиев, Камен Иванов, Мария Кузманова, Милка 
Итова, Румен Боеви Румен Георгиев присъстваха на  дискусионната кръгла 
маса тема „Оптимизиране натовареността на следователите”, която бе 
организирана от Постоянната комисия по анализ и отчитане степента на 
натовареност на органите на съдебната власт на Висшия съдебен съвет. 



 

Форумът се проведе в Съдебната палата в София и в него участваха 
заместник председателите на 43-то Народно събрание Явор Хайтов и Явор 

Нотев, следователи от НСлС и следствените отдели към окръжните 
прокуратури. 

 

16 април 

Членовете на Висшия съдебен съвет Даниела Костова,  Каролина 
Неделчева и Ясен Тодоров присъстваха на Тържественото събрание за 
отбелязване на Деня на конституцията и професионалния празник на 
българските юристи, което се проведе в Съюза на юристите в България. 

 

Членът на ВСС и председател на Комисията по правни въпроси 

Юлиана Колева присъства на Деня на отворените врати в Апелативен район 

Бургас, организиран в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС 

за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност 
в дейността на съдебната система” договор № К 13-15-1/04.12.2013г. по 

Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Тя връчи грамоти и 

предметни награди на учениците от Апелативен район – Бургас, отличени в 
конкурса за есе на тема: „Познатата и непознатата съдебна власт“ . 

 

Членът на ВСС и председател на комисия „Професионална етика и 

превенция на корупцията” Ясен Тодоров отправи приветствие към 

присъстващите в Деня на отворените врати в Апелативен район Пловдив, 
организиран в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-

добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в 
дейността на съдебната система” договор № К 13-15-1/04.12.2013г. по 

Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

Членът на ВСС и председател на Комисията по предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към 

ВСС Незабравка Стоева отправи приветствие и връчи грамоти и предметни 

награди на учениците от Апелативен район – Велико Търново, отличени в 
конкурса за есе на тема: „Познатата и непознатата съдебна власт“ във връзка 
с инициативата Ден на отворените врати в Апелативен район Велико 



 

Търново, организирана в рамките на проект „Укрепване на капацитета на 
ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече 
прозрачност в дейността на съдебната система” договор № К 13-15-

1/04.12.2013г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

23 април 

Членовете на ВСС Каролина Неделчева, Даниела Костова и Димитър 

Узунов присъстваха на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – 

Варна за обсъждане на Годишния доклад за дейността на съда през 2014 

година.  

24 април 

Г-жа Галя Георгиева – член на ВСС присъства на Общото събрание на 
съдиите от Апелативен съд – Велико Търново за обсъждане на Годишния 
доклад за дейността на съда през 2014 година.  

 

Членовете на Висшия съдебен съвет Васил Петров и Румен Георгиев 
приеха делегация от Социалистическа република Виетнам водена от Главния 
прокурор Нгуен Хоа Бин. Делегацията бе на официално посещение у нас по 

покана на Главния прокурор на Република България. 

 

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2015 г. 

  6 март 

Членовете на Висшия съдебен съвет Магдалена Лазарова, Незабравка 
Стоева, Васил Петров и Димитър Узунов взеха участие в оценяване и 

акредитация на професионално направление 3.6-Право-ОКС-магистър в 
Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит 
Рилски” в Благоевград по повод среща с потребители на кадри във връзка с 
посещение на експертна група на Националната агенция за оценяване и 

акредитация. 

Г-н Камен Иванов – член на ВСС присъства на Общото събрание на 
съдиите от Окръжен съд – Кюстендил за обсъждане на Годишния доклад за 
дейността на съда през 2014 година.  



 

Г-жа Магдалена Лазарова – член на ВСС присъства на Общото 

събрание на съдиите от Административен съд – Благоевград за обсъждане на 
Годишния доклад за дейността на съда през 2014 година.  

Членовете на Висшия съдебен съвет Магдалена Лазарова, Милка 
Итова и Калин Калпакчиев присъстваха на Общото събрание на съдиите от 
Районен съд – Благоевград за обсъждане на Годишния доклад за дейността на 
съда през 2014 година.  

13 март 

Г-жа Юлиана Колева – член на ВСС присъства на Общото събрание на 
съдиите от Окръжен съд – Сливен за обсъждане на Годишния доклад за 
дейността на съда през 2014 година.  

17 март 

Членът на Висшия съдебен съвет и председател на комисия 
„Професионална етика и превенция на корупцията” Ясен Тодоров присъства 
на прием в Ирландското посолство по повод националния празник на 
Ирландия, Деня на Свети Патрик. 

 

24 март 

Членовете на Висшия съдебен съвет Милка Итова, Каролина Неделчева 
и Мария Кузманова присъстваха на Общото събрание на съдиите от 
Софийски градски съд за обсъждане на Годишния доклад за дейността на 
съда през 2014 година.  

26 март 

Членовете на Висшия съдебен съвет Милка Итова, Галя Георгиева и 

Михаил Кожарев присъстваха на Общото събрание на съдиите от Окръжен 

съд – Пазарджик за обсъждане на Годишния доклад за дейността на съда през 
2014 година.  

27 март 

Представляващият ВСС Соня Найденова и членовете на ВСС – Калин 

Калпакчиев, Мария Кузманова, Юлиана Колева, Румен Боев, Ясен Тодоров 
присъстваха в сградата на Националния институт на правосъдието на 
публично представяне на Доклад – Социално-икономически фактори и 

натовареност на районните съдилища. Събитието бе организирано от 
Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на 



 

съдебната власт. На форума присъстваха и министъра на правосъдието- 

Христо Иванов и посланика на Кралство Холандия-Ван Оорсхот. 

30 март 

Членовете на Висшия съдебен съвет Магдалена Лазарова и Камен 

Иванов присъстваха на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – 

Благоевград за обсъждане на Годишния доклад за дейността на съда през 
2014 година.  

 

 

 

 

 

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2015 г. 

 

  13 февруари 

Г-жа Юлиана Колева – член на ВСС присъства на Общото събрание 
на съдиите от Районен съд – Стара Загора за обсъждане на Годишния доклад 

за дейността на съда през 2014 година.  

11- 13 февруари 

Представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова взе участие 
в Трета среща по проекта на Европейската мрежа на съдебните съвети 

„Независимост и отчетност на съдебната власт“, която се проведе в 
гр.Букурещ, Румъния. 

18 февруари 

Членът на Висшия съдебен съвет Елка Атанасова получи наградата 
„Юрист на годината 2014” в конкурса организиран от „Правен свят”. На 
церемонията присъстваха членовете на ВСС Магдалена Лазарова, Галина 
Карагьозова, Юлия Ковачева и Калин Калпакчиев. 



 

23-24 февруари 

В рамките на Дейност 2 по Цел 1 на проект „Подкрепа за Висшия 
съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на 
ефективността на съдебната система“, финансиран от Норвежкия финансов 
механизъм, Висшият съдебен съвет организира кръгла маса в София Хотел 
Балкан за представяне на Сравнително изследване на опита и добрите 
практики в държави-членки на Съвета на Европа и на действащото 

законодателство в Република България в областта на електронното 

призоваване. На събитието присъстваха членовете на ВСС-Галина 
Карагьозова-ръководител на Проекта, Соня Найденова, Магдалена Лазарова, 
Елка Атанасова, Юлия Ковачева, Мария Кузманова, Димитър Узунов, Калин 

Калпакчиев, Камен Иванов, Румен Георгиев и Ясен Тодоров. 

 

24-25 февруари 

Представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова поднесе 
приветствие към участниците в международната конференция „Повишаване 
на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение” по проект 
на Националния институт на правосъдието. Във форума участваха и 

членовете на Висшия съдебен съвет- Димитър Узунов и Ясен Тодоров. 

26-27 февруари 

Членовете на Висшия съдебен съвет Васил Петров –председател на 
Комисия по дисциплинарните производства и Светла Петкова–заместник-
председател на Комисия по дисциплинарните производства взеха участие в 
Трета работна среща на екипа по проект на „Дисциплинарни производства по 

отношение на съдиите“ на Европейската мрежа на съдебните съвети 

„Разработване на минимални съдебни стандарти V: дисциплинарни 

процедури“,  която се проведе в гр.Мадрид, Испания. 

27 февруари 

Г-н Ясен Тодоров – член на ВСС присъства на Общото събрание на 
съдиите от Окръжен съд – Враца за обсъждане на Годишния доклад за 
дейността на съда през 2014 година.  

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2015 г. 

6 януари 



 

Председателят на Комисията по предложенията и атестирането на 
съдии, прокурори и следователи-Милка Итова и членовете на Комисията 
Елка Атанасова, Даниела Костова и Ясен Тодоров се срещнаха в сградата на 
ВСС с г-жа Изабел Салгадо-съдебен инспектор към Висшия съдебен съвет в 
Република Португалия. Визитата се осъществи по проекта на Висшия 
съдебен съвет „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и 

служителите на администрацията на ВСС”, финансиран от Оперативна 
програма „Административен капацитет”. 

 7 януари 

 Представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова и членовете 
на ВСС – Незабравка Стоева, Магдалена Лазарова, Елка Атанасова, Галя 
Георгиева, Мария Кузманова, Михаил Кожарев, Румен Боев, Калин 

Калпакчиев, Ясен Тодоров, Васил Петров, Галина Карагьозова, Димитър 

Узунов, Милка Итова, Юлиана Колева и Юлия Ковачева се срещнаха в 
сградата на съвета с посланици и представители на мисиите от страните–
членки на Европейския съюз, от Кралство Норвегия и от Съединените 
американски щати и представители на Европейската комисия в България. 
Поканата уважиха с присъствието си: Н. Пр. г-н Роланд Хаузер, извънреден и 

пълномощен посланик на Република Австрия, Н. Пр. г-жа Аник Ван Калстър, 

извънреден и пълномощен посланик на Кралство Белгия, Н. Пр. Кристиан 

Кьонигсфелдт, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Дания, Н. 

Пр. г-н Харри Салми, извънреден и пълномощен посланик на Република 
Финландия, Н. Пр. г-н Димостенис Стоидис, извънреден и пълномощен 

посланик на Република Гърция, Н. Пр. г-н Мариан Якубоци, извънреден и 

пълномощен посланик на Словашката република, Н. Пр. г-н Томас Ван 

Орсхот, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия, както 

представители на мисиите на Чешката република, Френската република, 
Федерална република Германия, Ирландия, Република Полша, Румъния, 
Великобритания, Кралство Норвегия и Съединените американски щати. 

Присъстваха и ръководителят на Представителството на ЕК в България - г-н 

Огнян Златев и постоянният представител на ЕК по механизма за 
сътрудничество и оценка - г-н Юри Тавание. Срещата се проведе по 

инициатива на комисия „Международна дейност”.  

  

13 януари 

Представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова присъства 
на прием в Британското посолство по повод приключване на мандата на 
посланика Н.Пр.Джонатън Алън. 

13 и 15 януари  



 

Членовете на ВСС – Юлиана Колева, Незабравка Стоева и Каролина 
Неделчева участваха в заседанието на Правна комисия към Народното 

събрание за обсъждане на Проекта на Актуализирана стратегия за 
продължаване на реформата в съдебната система. 

 

15 януари 

Представляващият ВСС - Соня Найденова и членовете на ВСС – Милка 
Итова, Незабравка Стоева и Ясен Тодоров взеха участие в заседанието на 
Комисията за борба с корупцията към Народното събрание за обсъждане на 
Проекта на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в 
съдебната система. 

14 януари  

По покана на Н.Пр. г-жа Аник Ван Калстър посланик на Белгия в 
България, представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова 
присъства на прием организиран от белгийската резиденция в София. 

21-24 януари  

 

Представляващият ВСС Соня Найденова и член на Комитета за 
сътрудничество по Норвежкия финансов механизъм взе участие в 
заседанията на Комитета за сътрудничество по Програма BG14 “Изграждане 
на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” и BG 15 

“Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане” на 
Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Форумът се проведе в 
Страсбург, Франция. 

 

26 януари  

Членовете на ВСС - Милка Итова, Елка Атанасова, Незабравка 
Стоева, Галина Карагьозова, Ясен Тодоров, Димитър Узунов присъстваха на 
встъпителна пресконференция по проект „Укрепване на капацитета на ВСС 

за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност 
в дейността на съдебната система“, който се осъществява по приоритетна ос I 
„Добро управление“, подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна 
система“ на Оперативна програма „Административен капацитет“. 

Ръководител на проекта е членът на ВСС – Магдалена Лазарова- председател 
на комисия „Публична комуникация”. 

 



 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2014 г. 

01 декември 

Представляващия ВСС Соня Найденова взе участие във Втора работна 
среща на екипа на Проект „Независимост и отчетност на съдебната власт” на 
Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), която се проведе  в 
Брюксел, Белгия. 

03 декември 

На встъпителна конференция в хотел „Хилтън” – София, на 
представянето от Висшия съдебен съвет на проекта „Повишаване на 
компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и 

следователи, както и на административните ръководители на органите на 
съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, по 

договор № 13-24-1/ 15.11.2013 г., финансиран по Оперативна програма 
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд, присъстваха представляващият ВСС Соня 
Найденова и членовете на ВСС: Магдалена Лазарова, Юлияна Колева, Румен 

Боев, Мария Кузманова, Незабравка Стоева, Галина Карагьозова, Камен 

Иванов, Калин Калпакчиев, Даниела Костова, Ясен Тодоров, Юлия Ковачева 
и председателят на ВАС Георги Колев.  

05 декември 

В изпълнение на т. ІІ от Годишната програма на Комисия „Публична 
комуникация” към ВСС за 2014 г., в сградата на ВСС се проведе работна 
среща на специалистите по връзки с обществеността от органите на 
съдебната власт с цел обмяна на опит и поддържане на осъществен модел на 
взаимодействие между пресцентровете в органите на съдебната власт, 
участваха представляващият ВСС Соня Найденова и Магдалена Лазарова, 
член на ВСС и председател на Комисия „Публична комуникация”. Участие 
взеха и представители на Гражданския съвет към ВСС–Галина Карагьозова, 
член на ВСС, председател на Асоциация „Форум”, Богдана Желявска, 
председател на Българска съдийска асоциация и журналистите - Кирил 
Вълчев, водещ на обзорно-политическото предаване „Седмицата” по Дарик 
радио и представител на Съюза на българските електронни медии, Васил 

Чобанов, директор на Програма „Хоризонт” на Българското национално 

радио, Захари Белчев, журналист във вестник „Стандарт”, експерти по връзки 

с обществеността от ВКС, ВАС, Прокуратурата на Република България, 
апелативните съдилища, Софийски градски съд, окръжните съдилища, 
административните съдилища и районните съдилища. 

8-9 декември 



 

Членовете на ВСС и на Комисия по дисциплинарни производства 
Светла Петкова и Галя Георгиева взеха участие във Втора работна среща на 
екипа на Проект 2 на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), за 
2014/2015 г. „Стандарти V: Дисциплинарни производства по отношение на 
съдиите „, която се проведе  в Дъблин, Ирландия. 

9 декември 

Представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова, членове на 
Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на 
съдебната власт (КАОСНОСВ) – Калин Калпакчиев-председател, Елка 
Атанасова, Галина Карагьозова, Румен Боев, Юлиана Колева, Камен Иванов, 
Милка Итова и членовете на ВСС Магдалена Лазарова и Юлия Ковачева, се 
срещнаха с Матю Клайман и Брайън Остром, главни консултанти в областта 
на съдебните изследвания от Националния център на щатските съдилища в 
САЩ. В рамките на срещата бе подписан Меморандум за сътрудничество 

между Висшия съдебен съвет и Националния център на щатските съдилища 
за оказване подкрепа на Република България в приемането и прилагането на 
обективна и подробна система за натовареност, която да определи нуждата от 
съдебни кадри въз основа на фактическата и правна сложност на делата. От 
страна на ВСС Меморандумът беше подписан от представляващия ВСС Соня 
Найденова.  

12 декември 

Комисията по „Анализ и отчитане степента на натовареност на 
органите на съдебната власт” към Висшия съдебен съвет, съвместно с 
Фондация „Америка за България” и Фондация „Български институт за правни 

инициативи” организира кръгла маса в НИП, посветена на изследването на 
натовареността на съдиите, с участието на Матю Клайман и Брайан Остром, 

главни консултанти в областта на съдебните изследвания в Националния 
център на щатските съдилища. Участие взеха Калин Калпакчиев – член на 
ВСС, председател на КАОСНОСВ,  магистрати и административни 

ръководители от органите на съдебната власт, които са членове на работната 
група към Комисията по натовареност към ВСС, представители на Програма 
за реформа в съдебната система, Фондация „БИПИ”, „Център на НПО в 
Разград”, Съюз на съдиите в България, Българска съдийска асоциация, Съюз 
на юристите в България, Център за изследване на демокрацията, заместник-
министъра на правосъдието Андрей Янкулов, представители на посолството 

на САЩ в България, Лилия Станкова заместник-директор на агенция TNS. 

04 ноември 



 

Проведена среща на представляващия Висшия съдебен съвет Соня 
Найденова с председателя на новото 43-то Народно събрание Цецка Цачева 
на 04.11.2014 г. 

07 ноември 

По покана на председателя на 43-то Народно събрание Цецка Цачева, 
представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова присъства на 
проведеното на  07.11.2014 г., заседание на което бяха избрани министър-

председател и членове на Министерския съвет на Република България. 

10 ноември 

В семинар по режима на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси (ЗПУКИ), организирана от Комисията по 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с 
Инспектората към ВСС и Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси, на 10.11.2014 г. в сградата на Съдебната палата в гр. 

Велико Търново, взеха участие членовете на Висшия съдебен съвет: 
Незабравка Стоева, Калин Калпакчиев, Галина Карагьозова и Галя Георгиева. 

11 ноември 

Представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова участва в 
Годишното информационно събитие по Оперативна програма 
„Административен капацитет”, за представяне напредъка и реалните 
резултати от успешно реализирани проекти през първия програмен период за 
България 2007 – 2013 г., организирано съвместно с Института по публична 
администрация, на 11.11.2014 г. от 10:30 ч. в „София Хотел Балкан”. 

 

11 ноември 

Представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова и Юлияна 
Колева – член на ВСС, участваха в заседанието на Временната комисия по 

правни въпроси към 43-то Народно събрание на 11.11.2014 г. за обсъждане на 
Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2013 г., 
№ 411-00-3, внесен от Висшия съдебен съвет на 03.11.2014 г. и на Доклад за 
прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 
2013 г., № 430-00-1, внесен от Висшия съдебен съвет на 29.10.2014 г. 

19 ноември  

На тържествената церемония на 19.11.2014 г., по покана на посланика 
на Република Франция в София г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, по повод 



 

удостояването с Указ на президента на Република Франция от 24.06.2014 г. 
на директора на Националния институт на правосъдието г-н Драгомир 

Йорданов със званието „Кавалер на Националния орден за заслуги на 
Франция”, присъстваха представляващият Висшия съдебен съвет Соня 
Найденова и членовете на Комисия „Международна дейност” към ВСС 

Магдалена Лазарова, Мария Кузманова и Милка Итова. 

21 ноември 

В рамките на тридневно посещение по покана на главния прокурор 

Сотир Цацаров, на проведената на 21.11.2014 г. във Висшия съдебен съвет 
среща с официалната делегация на Международния наказателен съд, водена 
от президента Санг-Хюн Сонг, присъстваха представляващият Висшия 
съдебен съвет Соня Найденова и членовете на ВСС Магдалена Лазарова, 
Калин Калпакчиев, Румен Боев, Елка Атанасова и Камен Иванов. 

24 ноември 

На представянето на книгата на проф. д-р Пенчо Пенев (директор на 
НИП от 2004 до 2011 г.) „Съдебната власт в България 1989-2014 г. Проблеми 

на съвременния дискурс”, на 24.11.2014 г. в Националния институт на 
правосъдието присъства представляващият Висшия съдебен съвет Соня 
Найденова.  

 

 

26 ноември 

На официалното връчване на 26.11.2014 г. в зала 101 на НИП, на 
„Златна значка на Националния институт на правосъдието” на г-жа Вероник 
Норт-Минка, аташе по институционално сътрудничество в Посолството на 
Франция в София, за нейния принос в развитието на българо-френските 
отношения в областта на съдебното обучение, присъстваха г-жа Магдалена 
Лазарова – член на ВСС, председател на Комисия „Публична комуникация” и 

г-жа Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” – 

АВСС. 

26 ноември 

В изпълнение на решение по Протокол № 45 от 15.10.2014 г., в 
проведената дискусия на предложения от Министерството на правосъдието 

проект на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в 
съдебната власт, на 26.11.2014 г. в зала 15 „Тържествена” в Съдебната палата, 
взеха участие представляващият ВСС Соня Найденова и членовете на ВСС 



 

Васил Петров, Незабравка Стоева, Юлия Ковачева, Галина Карагьозова, 
Калин Калпакчиев, Камен Иванов, Магдалена Лазарова, Галя Георгиева, 
Светла Петкова, Ясен Тодоров, Елка Атанасова, Мария Кузманова, Даниела 
Костова, Каролина Неделчева, Румен Боев, Румен Георгиев, Юлияна Колева 
и Милка Итова. 

14 октомври 

На семинар по режима на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси (ЗПУКИ), на 13.10.2014 г. в Апелативен съд гр. 

Пловдив, присъстваха  членовете на Висшия съдебен съвет: д-р Незабравка 
Стоева, Калин Калпакчиев, Галина Карагьозова и Мария Кузманова. 
Работният форум се проведе в изпълнение на Годишната програма за 
дейността на ВСС за 2014 г. и е организиран по инициатива на Комисията по 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с 
Инспектората към Висшия съдебен съвет (КПУКИВИВСС) и Комисията за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ).  

15 октомври 

В публичното представяне на доклад-анализ на социално-

икономическите фактори, оказващи влияние върху честотата и типа дела, 
завеждани от българските съдилища, проведено в Националния институт на 
правосъдието, по инициатива на комисията АОСНОСВ, взеха участие 
представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова и членовете Калин 

Калпакчиев – водещ на представянето, Галина Карагьозова, Галя Георгиева, 
Димитър Узунов, Елка Атанасова, Камен Иванов, Мария Кузманова, Милка 
Итова, Незабравка Стоева, Румен Боев, Юлия Ковачева и Юлияна Колева. 

20 октомври 

Представляващият Висшия съдебен съвет и председателят на Комисия 
„Международна дейност” Соня Найденова, председателят на комисия 
„Публична комуникация” Магдалена Лазарова, председателят на Комисията 
по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи Милка 
Итова, председателят на Комисията по анализ и отчитане степента на 
натовареност на органите на съдебната власт Калин Калпакчиев и Мария 
Кузманова, член на комисия „Международна дейност” присъстваха на първо 

заседание на създадената с решение по протокол №41/24.09.2014г. на 
комисия „Международна дейност” работна група за разработване на 
Концепция за насърчаване на медиацията като метод за алтернативно 

решаване на спорове.  

24 октомври  



 

В честването на 100-годишнината на Районен съд – Малко Търново, по 

покана на председателя на съда г-жа Мария Москова, на 24 октомври 2014 г. 
взеха участие членовете на Висшия съдебен съвет Галина Карагьозова, Елка 
Атанасова и Юлия Ковачева. 

27 октомври  

По покана на директора на дирекция „Международни връзки и 

протокол” на Народното събрание г-жа Вероника Антова, представляващият 
Висшия съдебен съвет г-жа Соня Найденова присъства на откриването на 
сесията на 43-то Народно събрание на Република България, на 27 октомври 

2014 г. 

27 – 31 октомври 

Г-н Димитър Узунов – член на Висшия съдебен съвет и председател на 
Комисия „Съдебна администрация”, взе участие в учебно посещение в гр. 

Париж и гр. Анже, Република Франция, в периода от 27 до 31 октомври 2014 

г., в рамките на проекта „Укрепване на правния и институционален капацитет 
на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие” по Тематичен 

фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. 

30 октомври 

Представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова и членовете 
Калин Калпакчиев, Камен Иванов, Мария Кузманова, Галина Карагьозова, 
Незабравка Стоева и Юлия Ковачева, присъстваха на публичната лекция на г-
н Александър Арабаджиев, съдия в Съда на Европейския съюз, на 30 

октомври 2014 г. в Националния институт на правосъдието. 

30 октомври 

Представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова, членове на 
Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и 

взаимодействие с Инспектората към ВСС /КПУКИВСС/ и членове на съвета 
се срещнаха с главния инспектор Анна Караиванова и инспекторите в 
Инспектората към ВСС. Работният форум се проведе по инициатива на 
КПУКИВСС като тема на разговорите бяха проблеми свързани със 
взаимодействието на ВСС и Инспектората към ВСС, както и обсъждане на 
Проекта на Методиката за дисциплинарната дейност на Висшия съдебен 

съвет. 

 

15 -17 септември 



 

Представляващия Висшия съдебен съвет /ВСС/ Соня Найденова и 

членовете на ВСС Милка Итова, Магдалена Лазарова, Каролина Неделчева, 
Даниела Костова, Галина Карагьозова, Юлиана Колева, Елка Атанасова, Галя 
Георгиева, Димитър Узунов, Румен Боев и Камен Иванов участваха в 
семинар на тема „Атестиране и конкурси за магистрати“, който се проведе в 
хотел “Империал”, град Пловдив. Работният форум бе организиран от 
фондация „Ханс Зайдел” и Комисията по предложенията и атестирането на 
съдии, прокурори и следователи към Висшият съдебен съвет и се осъществи с 
.любезното съдействие на посолството на Федерална Република Германия в 
България. Гост-лектор бе Петер Верндл, бивш президент на Висшия областен 

съд в Бамберг, дългогодишен ръководител на отдел „Кадри“ в Министерство 

на правосъдието на Бавария. В семинара взеха участие повече от 75 съдии и 

прокурори от цялата страна. 
 

 

23 септември 

Представляващия ВСС Соня Найденова приветства кандидатите за 
младши магистрати на церемонията по повод официалното откриване на 
учебната година в Националния институт на правосъдието. На тържеството 

присъстваха членовете на ВСС Юлия Ковачева, Калин Калпакчиев, Румен 

Георгиев и Камен Иванов. 

 

2 юли 

По покана на посланик Марси Рийс, членовете на Висшия съдебен 

съвет - Незабравка Стоева и Димитър Узунов присъстваха на приема по 

повод Денят на независимостта на САЩ и национален празник на страната, 
даден от Американското посолството в навечерието на 4-ти юли. 

8 юли 

Представляващият Висшия съдебен съвет - Соня Найденова и 

членовете Михаил Кожарев, Каролина Неделчева, Магдалена Лазарова, 
Незабравка Стоева и Камен Иванов присъстваха на конференция на тема 
„Върховенството на закона: фундаментален принцип на устойчивата бизнес 
среда”, която се проведе в София Хотел Балкан. Домакини на събитието бяха 
Американската търговска камара в България, Германо-Българската 
индустриално-търговска камара и Австрийския бизнес съвет. 

9 юли 

По инициатива на Центъра по спогодби и медиация към Софийски 

районен и Софийски градски съд, представляващият Висшия съдебен съвет - 



 

Соня Найденова и членовете Магдалена Лазарова, Каролина Неделчева, 
Михаил Кожарев и Калин Калпакчиев се срещнаха в сградата на ВСС, с 
Виктор Шахтер, основател, собственик и директор на американската 
Фондация за инициативи за устойчиво развитие на правосъдието и 

представители на Центъра за спогодби и медиация.  

13 -16 юли   

Членовете на ВСС – Калин Калпакчиев, Елка Атанасова, Галина 
Карагьозова, Румен Боев, Михаил Кожарев, Димитър Узунов, Светла Петкова 
и Юлия Ковачева бяха на работна визита в Холандския съвет на съдебната 
власт. Посещението в Хага бе във връзка с изпълнение на Дейност 2, Цел 4 на 
проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на 
капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по 

Норвежкия финансов механизъм. 

 

 

14  юли   

По повод националния празник на Република Франция и по покана на 
посланик Ксавие Лапер дьо Кабан, представляващият ВСС Соня Найденова 
присъства на приема във френската резиденция  в София. 

10 юни 

Г-жа Незабравка Стоева - член на ВСС бе сред официалните гости на 
церемонията по връчването на дипломите на 280 абсолвенти на Правно- 

историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” в 
Благоевград.  

 

11-13 юни 

Представляващият ВСС Соня Найденова и членовете на ВСС – Милка 
Итова, Васил Петров и Ясен Тодоров участваха в 10-то Общото събрание на 
Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) в Рим,  Италия. На форума 
бяха проведени избори за нови управляващи органи на ЕМСС. За член на 
изпълнителния борд беше избрана Соня Найденова с мандат от 2 години.  

 

 19-20 юни 



 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Магдалена Лазарова, Милка 
Итова и Ясен Тодоров участваха във Варна в семинар от обучителна 
програма по Проект на Българската съдийска асоциация (БСА) Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”. 

 

23 юни 

На церемонията по дипломирането, която се проведе в Националния 
институт на правосъдието, от името на Висшия съдебен съвет, Светла 
Петкова отправи приветствие и връчи решенията за назначаване на 27 

младши съдии и 16 младши прокурори от осмия випуск младши магистрати, 

преминали курса на задължително първоначално обучение. На форума 
присъстваха и членовете на ВСС – Калин Калпакчиев, Незабравка Стоева, 
Васил Петров, Юлия Ковачева и Галина Карагьозова. 

 

23-26 юни 

Представляващият ВСС Соня Найденова бе на работно посещение в 
гр.Осло, Кралство Норвегия. Тя взе участие в заседанията на Комитета за 
сътрудничество по Програма BG14 „Изграждане на капацитет и 

сътрудничество в областта на съдебната власт” и BG15 „Корекционни услуги, 

включително без прилагане на мерки за задържане” на Норвежкия финансов 
механизъм 2009-2014 г. 

26-27 юни  

Г-жа Елка Атанасова-член на ВСС и зам.-председател на Комисията 
по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната 
власт, взе участие в работна среща „Надграждане в европейското съдебно 

обучение с добри практики”, която се проведе в гр. Брюксел, Белгия. 
 

27 юни 

По покана на заместник министър-председателя и министър на 
правосъдието Зинаида Златанова, представляващият ВСС Соня Найденова 
участва в работна среща за обсъждане на възможността за създаване на 
целеви фонд, управляван от МП за провеждане на координирани смесени и 

съвместни обучения и на Програма за междуведомствено дистанционно 

обучение на разследващи органи. 

30 юни 



 

Представляващият ВСС Соня Найденова и членовете – Незабравка 
Стоева, Галина Карагьозова, Юлия Ковачева, Ясен Тодоров, Васил Петров, 
Калин Калпакчиев и Димитър Узунов участваха в семинар по режима на 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

(ЗПУКИ), който се проведе в Националния институт на правосъдието. 

Събитието бе организирано от Комисията по предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС  

(КПУКИВИВСС) съвместно с Комисията за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси и е в изпълнение на годишната програма за 
дейността на КПУКИВИВСС през 2014 г.  

 

11-14 май 

Членовете на ВСС – Юлиана Колева, Каролина Неделчева, Юлия 
Ковачева, Румен Георгиев и Даниела Костова посетиха Съвета на Европа в 
Страсбург, Франция в изпълнение на  проект „Подкрепа за Висшия съдебен 

съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността 
на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм. 

Посещението е във връзка с изпълнение на Дейност 1- „Учебна визита 
и Сравнително изследване на опита и добрите практики в държави-членки на 
Съвета на Европа и на действащото законодателство в Република България в 
областта на електронното призоваване (доклад-анализ) и иницииране на 
предложение за законодателни промени” от Цел 1 -„Ефективна система за 
електронно призоваване в съответствие с разпоредбите на Закона за 
електронното управление”.  

12-13 май 

Представляващият ВСС Соня Найденова и членовете на Висшия 
съдебен съвет – Магдалена Лазарова, Мария Кузманова и Димитър Узунов 
участваха в IX-та Конференция на регулаторните съдебни органи на 
балканския регион и Учредително общо събрание на Балканската и Евро-

Средиземноморската мрежа на съдебните съвети, която се проведе в 
Букурещ, Румъния. Като член на работната група по изработване на Хартата 
на Балканската и Евро-Средиземноморската мрежа на съдебните съвети  

Магдалена Лазарова направи презентация на тема „Укрепване на 
регионалното сътрудничество между Съдебните съвети. Необходимост от 
създаване на Балканската и Евро-Средиземноморска мрежа на Съдебните 
съвети.” 

23 май 



 

Членовете на Висшия съдебен съвет - Мария Кузманова, Галя 
Георгиева и Камен Иванов присъстваха на юбилейното честване посветено на 
100 годишнината от откриването на съда в град Смолян. От името на Висшия 
съдебен съвет бяха връчени поздравителен адрес и картина. 

 

 

 

26 май 

Представляващият ВСС Соня Найденова и членовете на Висшия 
съдебен съвет – Каролина Неделчева, Елка Атанасова и Калин Калпакчиев се 
срещнаха със съдии и прокурори от Холандия, Германия, Франция и Полша, 
които са на стаж в Националния институт на правосъдието по Обменна 
програма на Европейската мрежа за съдебно обучение. Целта на Програмата 
е гостуващите магистрати да се запознаят с правосъдната и 

правоохранителната система на държавата-домакин. Членовете на Съвета 
запознаха гостите със статута и дейността на Висшия съдебен съвет.  

30 май 

По покана на министъра на външните работи на Република България, 
представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова участва в първото 

заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека 
(НКМПЧ). В дневния ред на заседанието бяха засегнати теми свързани с 
идентифициране на приоритетните политики и въпроси на Република 
България в областта на правата на човека; одобряване на първоначалния 
Доклад за изпълнението на ангажименти на Република България като страна 
по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; кандидатури на 
органи по правата на човека, в рамките на ООН, СЕ и ОСЕ и други. 

1 април 

Представляващият ВСС Соня Найденова и председател на  комисия 
„Международна дейност” към Висшия съдебен съвет се срещна с 
председателя на Националния съвет по правосъдие на Унгария – д–р Анжела 
Симон Морожне и заместник председателя на Регионалния апелативен съд в 
Печ д-р Тамаш Тури, които са на официално посещение в Министерство на 
правосъдието.  

1-2 април 

Представляващият ВСС Соня Найденова и членовете на Висшия 
съдебен съвет – Юлиана Колева, Елка Атанасова, Галина Карагьозова, Милка 



 

Итова, Даниела Костова, Калин Калпакчиев и Камен Иванов присъстваха на 
двудневна международна Конференция на високо равнище „Интегритет на 
магистратите”, финансирана  по Норвежкия финансов механизъм 2009-

2014г., в рамките на програмата „Изграждане на капацитет и сътрудничество 

в областта на съдебната система“, с програмен оператор Министерство на 
правосъдието. Форумът беше открит от заместник министър-председателя и 

министър на правосъдието Зинаида Златанова.  

4 април 

По покана на Германската фондация за международно правно 

сътрудничество, членовете на Висшия съдебен съвет - Магдалена Лазарова, 
председател на комисия „Публична комуникация”, Каролина Неделчева, член 

на комисия „Публична комуникация” и Незабравка Стоева, председател на 
Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и 

взаимодействие с Инспектората на ВСС бяха на работно посещение  на тема 
„Информационната политика на съдебната система” в Северен Рейн-

Вестфалия, Германия, в периода 31 март – 4 април 2014 година. 

Г-жа Даниела Костова – член на ВСС присъства на Общото събрание 
на съдиите от Окръжен съд – Варна за обсъждане на Годишния доклад за 
дейността на съда през 2013 година.  

Членът на ВСС – Камен Иванов присъства на Общото събрание на 
съдиите от Апелативен съд – София за обсъждане на Годишния доклад за 
дейността на съда през 2013 година. 

7 април 

Представляващият ВСС Соня Найденова и членовете на ВСС – Елка 
Атанасова, Милка Итова, Румев Георгиев и Калин Калпакчиев проведоха 
среща с експерти от Европейската комисия по Механизма за сътрудничество 

и оценка. По време на дискусията бяха обсъдени проблеми и теми за 
реформата в съдебната система, натовареността на магистратите и 

случайното разпределение на делата. 

8 април 

По повод експертна мисия на Европейската комисия по МСО, 

представляващият ВСС Соня Найденова и членовете на ВСС – Васил Петров 
– председател на Комисия по дисциплинарните производства, , Светла 
Петкова – зам. председател на Комисия по дисциплинарните производства, 
Ясен Тодоров, Незабравка Стоева, Румен Боев, Галина Карагьозова, Даниела 
Костова се срещнаха с представители на Европейската комисия във връзка с 



 

изпълнените препоръки от Доклада на ЕК от 22 януари 2014 г. касаещи 

дейността на Комисия по дисциплинарните производства. 

11-12 април 

Представляващият ВСС Соня Найденова и членовете на ВСС – 

Михаил Кожарев, Магдалена Лазарова, Юлиана Колева, Галя Георгиева, 
Галина Карагьозова, Елка Атанасова и Ясен Тодоров присъстваха на работен 

семинар на тема „Стратегическо планиране за целите на въвеждане подхода 
на програмното бюджетиране в съдебната система”. Семинарът бе 
организиран и финансиран от KPMG в рамките на проект „Въвеждане на 
модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на 
бюджета на съдебната власт” по ОПАК.  

13 април 

По покана на Народното събрание, членът на Висшия съдебен съвет 
Каролина Неделчева присъства в гр. Велико Търново на научна конференция 
„135 години съвременна българска държава”, посветена на 135-годишнина от 
приемането на Търновската конституция. 

14 април 

Представляващият ВСС Соня Найденова присъства на конференция 
на тема „Детското правосъдие – предизвикателство или възможност”, която 

се проведе в хотел „Шератон”. Събитието е организирано по проект 
„Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система 
в сферата на младежкото правосъдие” по тематичен фонд „Сигурност” на 
Българо-швейцарска програма за сътрудничество. 

 

15 април 

Членовете на ВСС – Елка Атанасова и Румен Боев присъстваха на 
Общото събрание на прокурорите от Апелативна прокуратура - Пловдив за 
обсъждане на Годишния доклад за дейността на прокуратурата през 2013 

година. 

16 април 

На 16 април 2014 година Висшият съдебен съвет проведе Ден на 
отворените врати. Членове на ВСС се срещнаха в заседателната зала с повече 
от 60 ученици от столични училища. В рамките на инициативата за първи път 
бяха учредени и три награди за победителите в конкурса за ученически есета 
на тема „Защо трябва да е независима съдебната власт?”. Наградите бяха 



 

връчени от Галина Карагьозова – член на ВСС. Годишната награда „Грамота” 

за медия/журналист за най-обективно отразяване дейността на ВСС през 2014 

година, бе връчена на вестник „Стандарт” от председателя на комисия 
„Публична комуникация” Магдалена Лазарова.  

 

Председателстващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова присъства 
в Пленарната зала на Народното събрание на Тържествено заседание, 
посветено на 135-та годишнина от Учредителното събрание и приемането на 
Търновската конституция.  

23 април 

Председателстващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова и 

членовете на съвета – Магдалена Лазарова, Елка Атанасова и Румен Боев 
приеха делегация от Федералната прокуратура на Кралство Белгия, водена от 
федералния прокурор Фредерик ван Леюв. На срещата присъстваха Главния 
прокурор на Република България Сотир Цацаров и посланика на Кралство 

Белгия в България - Н.Пр. Аника ван Калстер. Белгийската делегацията 
гостува в България по покана на Главния прокурор на Република България.  

25 април 

Председателят на Комисията по предложенията и атестирането на 
съдии, прокурори и следователи и член на ВСС – Милка Итова присъства на 
тържеството, посветено на 100-годишния юбилей от откриването на съд в 
Крумовград. От името на ВСС, г-жа Итова подари картина и връчи 

поздравителен адрес по повод годишнината. 

26 април 

Председателят на Комисия по професионална етика и превенция на 
корупцията и член на ВСС - Ясен Тодоров присъства в гр.Трявна на Общото 

събрание на Камарата на следователите, на което бе избран новият 
председател на съсловната организация.  

29 април 

Институт Отворено общество-София, в партньорство с Министерството 

на правосъдието, проведоха конференция на тема „България в 
Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието“. 

Председателстващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова и 

председателят на Комисията по анализ и отчитане на степента на 
натовареност в ОСВ Калин Калпакчиев взеха участие във втория и третия 
панел на конференцията, посветени на обсъждане на конкретните резултати 



 

от Информационното табло и мерките, които е необходимо да бъдат 
предприети с оглед подобряване на независимостта и ефективността на 
правосъдието. 

6 март 

Г-жа Юлиана Колева – член на ВСС присъства на Общото събрание 
на съдиите от Административен съд - Ямбол за обсъждане на Годишния 
доклад за дейността на съда през 2013 година. 

7 март 

Членовете на ВСС – Юлия Ковачева, Незабравка Стоева и Каролина 
Неделчева присъстваха на Общото събрание на съдиите от Административен 

съд - София област за обсъждане на Годишния доклад за дейността на съда 
през 2013 година. 

Г-н Румен Боев – член на ВСС присъства на Общото събрание на 
прокурорите от Районна прокуратура - Пловдив за обсъждане на Годишния 
доклад за дейността на прокуратурата през 2013 година. 

Членовете на ВСС – Михаил Кожарев и Магдалена Лазарова 
присъстваха на Общото събрание на съдиите от Административен съд - 

Благоевград за обсъждане на Годишния доклад за дейността на съда през 
2013 година. 

11 март  

Г-жа Светла Петкова – член на ВСС присъства на Общото събрание 
на съдиите от Административен съд - Враца за обсъждане на Годишния 
доклад за дейността на съда през 2013 година. 

14 март  

Членовете на ВСС – Галина Карагьозова и Калин Калпакчиев 
присъстваха на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Ловеч за 
обсъждане на Годишния доклад за дейността на съда през 2013 година. 

Г-жа Юлиана Колева – член на ВСС присъства на Общото събрание 
на съдиите от Окръжен съд - Сливен за обсъждане на Годишния доклад за 
дейността на съда през 2013 година. 

Г-жа Юлия Ковачева – член на ВСС присъства на Общото събрание 
на съдиите от Окръжен съд - Кюстендил за обсъждане на Годишния доклад за 
дейността на съда през 2013 година. 



 

Членовете на ВСС – Елка Атанасова и Магдалена Лазарова 
присъстваха на Общото събрание на прокурорите от Окръжна прокуратура - 
Кюстендил за обсъждане на Годишния доклад за дейността на прокуратурата 
през 2013 година. 

18 март 

Г-жа Елка Атанасова – член на ВСС присъства на Общото събрание 
на прокурорите от Окръжна прокуратура - Благоевград за обсъждане на 
Годишния доклад за дейността на прокуратурата през 2013 година.  

19-20 март 

Председателят на комисия „Публична комуникация” Магдалена 
Лазарова взе участие в среща на работната група на Регулаторните съдебни 

органи на Балканския регион, която се проведе в гр. Будапеща, Унгария. На 
срещата е бил обсъден Проект на Харта на Балканската и Евро-

Средиземноморска мрежа на съдебните съвети. Мрежата ще бъде приемник 
на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион. 

20 март 

Членовете на ВСС – Михаил Кожарев, Милка Итова, Светла Петкова, 
Даниела Костова и Димитър Узунов присъстваха на Общото събрание на 
съдиите от Окръжен съд - Пазарджик за обсъждане на Годишния доклад за 
дейността на съда през 2013 година. 

21 март 

Г-жа Юлия Ковачева – член на ВСС присъства на Общото събрание 
на съдиите от Административен съд - Силистра за обсъждане на Годишния 
доклад за дейността на съда през 2013 година. 

24 март 

Членът на Висшия съдебен съвет - Камен Иванов, председателят на 
Върховния касационен съд проф. Лазар Груев, вицепремиерът и министър на 
правосъдието Зинаида Златанова  присъстваха на конференция на тема 
„Общата европейска система за убежище: Предизвикателства и 

перспективи”, организирана от  Националния институт на правосъдието. 

Събитието бе октрито от Сесилия Малмстрьом - европейски комисар  по 

вътрешни работи. Лектори на форума бяха д-р Александър Корнезов и съдия 
Александър Арабаджиев от Съда на ЕС. 

25 март 



 

Г-н Михаил Кожарев - член на Висшия съдебен съвет и председател 
на комисия „Бюджет и финанси” присъства в Националния институт на 
правосъдието на презентация на тема „Въвеждане подхода на програмното 

бюджетиране в съдебната система”, организирана по Проект „Въвеждане на 
подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на 
Висшия съдебен съвет и пилотно тестване в три органа на съдебната власт 
чрез анализ, прилагане и обучение”. На форума присъстваха и представители 

на двата пилотни органа по Проекта: Върховния административен съд и 

Националния институт на правосъдието. 

24-26 март 

Националния институт на правосъдието (НИП) организира „Първи 

форум за правосъдие и права на човека” инициатива по проект „Повишаване 
капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за 
защита правата на човека и основните свободи в НИП”, по Норвежкия 
финансов механизъм. От страна на Висшия съдебен съвет (ВСС) участие във 
форума взеха Светла Петкова, която поднесе и приветствие от името на ВСС 

и  Галина Карагьозова. 

26 март 

По инициатива на Националния институт на правосъдието (НИП), 

представляващият ВСС Соня Найденова и членовете на Висшия съдебен 

съвет Магдалена Лазарова, Милка Итова, Михаил Кожарев и Мария 
Кузманова, както и директорът на НИП Драгомир Йорданов се срещнаха с 
Войчех Постулски, генерален секретар на Европейската мрежа за съдебно 

обучение (ЕМСО). Г-н Постулски е граждански съдия в първоинстанционен 

съд в Полша, лектор по Европейско право и автор на редица книги и 

публикации в тази област. 

27-28 март 

По покана на НПО Асоциация „Форум” председателят на комисия 
„Публична комуникация” към Висшия съдебен съвет - Магдалена Лазарова 
взе участие в работния семинар свързан с подобряване на работата на 
съдебната система 

28 март 

Представляващият ВСС Соня Найденова и членовете на Висшия съдебен 

съвет – Румен Георгиев, Галина Карагьозова, Елка Атанасова, Мария 
Кузманова и Каролина Неделчева взеха участие в кръгла маса за обсъждане 
на Проекта на Секторна стратегия за въвеждане на електронно управление и 

електронно правосъдие 2014-2020 г., организирана от Министерство на 



 

правосъдието. Събитието бе открито от вицепремиера и министър на 
правосъдието Зинаида Златанова. Представляващият ВСС Соня Найденова 
отправи приветствие към участниците. 

11 февруари 

Представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова и 

членовете – Михаил Кожарев, Юлиана Колева и Камен Иванов се срещнаха с 
Клаус Декър – старши специалист Публичен сектор, Европа и Централна 
Азия и екипа на Световната банка, работещ по доклада растеж на 
производителността. Г-н Декър ще анализира ефективността на съдебния 
сектор при налагане на законодателни и регулаторни рамки и тяхното 

влияние върху работата на бизнеса и растежа на продуктивността. 

21 февруари 

В рамките на Третата национална конференция „Правосъдие близо до 

хората”, сдружение „Център на НПО в Разград” представи Доклад за 
напредъка на съда в Южна България. На събитието присъстваха 
представляващият ВСС Соня Найденова, която отправи приветствие до 

участниците при откриването на конференцията и членовете на ВСС – 

Незабравка Стоева, Галина Карагьозова, Юлия Ковачева, Милка Итова и 

Калин Калпакчиев. 

24 февруари 

По инициатива на „Комисията по предложенията и атестирането на 
съдии, прокурори и следователи“ (КПА), Висшият съдебен съвет и Фондация 
„Ханс Зайдел”, със съдействието на Посолството на Федерална Република 
Германия  в България, бяха организатори на публична лекция с теми 

„Атестиране на магистрати„ и „Конкурси за магистрати“. Лектор на 
събитието бе Петер Верндл, бивш президент на Висшия областен съд в 
Бамберг, дългогодишен ръководител на отдел „Кадри“ в Министерство на 
правосъдието на Бавария. Модератор на форума беше Милка Итова – 

председател на КПА. 

От Висшият съдебен съвет присъстваха - представляващият ВСС Соня 
Найденова и членовете – Галя Георгиева, Светла Петкова, Даниела Костова, 
Елка Атанасова, Галина Карагьозова, Незабравка Стоева, Румен Боев, Калин 

Калпакчиев, Камен Иванов и Ясен Тодоров. 
 

25 февруари 

По покана на асоциация „Прозрачност без граници” България 
представляващият ВСС Соня Найденова и Юлиана Колева-член на ВСС 



 

участваха в дискусия за обсъждане на Доклада за оценка на прилагането на 
разпоредбите на Конвенцията на ООН за борба с корупцията в България. 

28 февруари 

Членовете на Висшия съдебен съвет - Галина Карагьозова, Магдалена 
Лазарова и Незабравка Стоева участваха в Експертна кръгла маса по 

проблемите на конституционната жалба, която се проведе под патронажа на 
президента на Република България. 

Форумът бе организиран от Съюза на юристите в България и 
Обществото на конституционните съдии с изтекъл мандат. 

21 януари  

По повод предстоящото преструктуриране на органите на военното 

правораздаване, Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на 
органите на съдебната власт (КАОСНОСВ) организира работна среща на 
членовете на ВСС с министъра на отбраната Ангел Найденов, вицепремиера и 

министър на правосъдието Зинаида Златанова и заместник началникът на 
отбраната генерал Стефан Василев. От страна на съвета присъстваха членовете 
на КАОСНОСВ, както и представляващият ВСС Соня Найденова, председателят 
на ВКС проф.Лазар Груев, главният прокурор Сотир Цацаров и членовете 
Магдалена Лазарова, Каролина Неделчева и Незабравка Стоева. 

24 януари 

Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите 
на съдебната власт проведе среща с магистратите от Административен, 

Окръжен и Районен съд, Кюстендил, на която се дискутираха въпроси свързани 

с натовареността на магистратите. На срещата присъстваха членовете на 
Висшия съдебен съвет Калин Калпакчиев, Галина Карагьозова, Юлия Ковачева, 
Юлиана Колева и Камен Иванов. 

29 януари 

Във връзка с провежданата мисия за оценка на България в рамките на 6-

тия кръг от взаимни оценки на държавите-членки „Практическо прилагане и 

действие на решенията относно Евроджъст и Европейската съдебна мрежа по 

наказателно-правни въпроси”, представляващият Висшия съдебен съвет Соня 
Найденова и членовете на ВСС – Мария Кузманова и Румен Боев се срещнаха с 
оценъчен екип от експерти от държавите-членки, подпомагани от представители 

на Европейската комисия, Евроджъст, Европол и Генералния секретариат на 
Съвета. 

30 януари 



 

Представители на Комисия по предложенията и атестирането, комисия 
„Бюджет и финанси” и комисия „Съдебна администрация” се срещнаха в 
съдебната палата на Велико Търново с магистрати и съдебни служители от 
Апелативния район. Обсъдени бяха темите:  проект за изменение и допълнение 
на Методиката за атестиране, новите формуляри за атестиране на магистратите, 
конкурсите за повишаване в длъжност и преместване в органите на съдебната 
власт, въпроси във връзка с бюджетния процес, счетоводната отчетност и новите 
законодателни промени в областта на публичните финанси, проблеми на 
съдилищата, касаещи съдебната администрация и др. 

10 декември 

По покана на председателя на Окръжен съд - Благоевград членовете на 
Висшия съдебен съвет - Васил Петров, Димитър Узунов, Елка Атанасова, 
Магдалена Лазарова, Мария Кузманова, Михаил Кожарев, Незабравка Стоева 
и Юлия Ковачева присъстваха тържественото честване на 100-годишния 
юбилей на съда. 

13 декември 

Членовете на Висшия съдебен съвет - Магдалена Лазарова, Мария 
Кузманова и Светла Петкова присъстваха на честването, посветено на 100 

години от откриването на Районен съд - Девин. 

16-18 декември 

Представляващият ВСС Соня Найденова и членовете на Висшия 
съдебен съвет - Галина Карагьозова, Елка Атанасова, Мария Кузманова, Калин 

Калпакчиев и Камен Иванов взеха участие в работна среща в НИП на тема 
„Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система на 
индивидуално и институционално ниво, с акцент върху разработени 

качествени показатели и критерии”, организирана по проект „Подкрепа за 
Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване 
на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 

(НФМ)2009-2014. 

17 декември 

На тържествена церемония организирана от комисия „Публична 
комуникация”, представляващият ВСС Соня Найденова връчи отличията на 
23-ма поощрени от Висшия съдебен съвет магистрати по чл.303 от Закона за 
съдебна власт през периода юли-декември 2013 година. 

18 декември 

Членове от екипа за организация и управление и Контролния съвет по 

проекта на ВСС „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за 
планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт” - 

Михаил Кожарев, Димитър Узунов и Камен Иванов участваха в работна среща с 



 

представители на фирма КПМГ България ООД, която е изпълнител на дейност 
„Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към 

резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт 
чрез анализ, прилагане и обучение”. 

4 ноември 

По повод 100-годишния юбилей на Върховния административен съд 

приветствие от името на Висшия съдебен съвет поднесе Светла Петкова. На 
тържествената церемония поздравления за празника поднесоха и президентът 
Росен Плевнелиев, председателят на 42-то Народно събрание – Михаил 
Миков, министър-председателят Пламен Орешарски, председателят на 
Върховния касационен съд – проф. Лазар Груев, главният прокурор – Сотир 

Цацаров, кмета на столицата – Йорданка Фандъкова и Симеон 

Сакскобурготски – бивш премиер на страната. Сред гостите на събитието 

бяха членовете на ВСС Галина Карагьозова и Юлия Ковачева.  

6 ноември 

По покана на Върховна касационна прокуратура Магдалена Лазарова 
– председател на комисия „Публична комуникация” и Ясен Тодоров – 

председател на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 

към Висшия съдебен съвет  присъстваха на заключителната пресконференция 
в хотел „Арена ди Сердика” по проект „Укрепване на капацитета на ПРБ при 

изграждане на специализирани структури за противодействие на 
организираната престъпност и свързаните с нея престъпления”. 

 

15 ноември 

Министерство на правосъдието, Висшият съдебен съвет и Съюзът на 
юристите в България организираха експертна кръгла маса по проблемите на 
съдебните експертизи. Във форума участваха вицепремиера и министър на 
правосъдието Зинаида Златанова, членовете на ВСС-Галина Карагьозова, 
Юлиана Колева, Камен Иванов, представители на държавни органи и 

институции и експерти от неправителствени организации. Встъпително 

експозе от името на ВСС изнесе представляващият ВСС Соня Найденова. 

19 ноември 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Милка Итова, Магдалена 
Лазарова, Димитър Узунов и Ясен Тодоров, присъстваха на първоначалната 
конференция по проект „Повишаване ефективността на работата на 
Софийски градски съд” в Шератон София Хотел Балкан , финансиран по ОП 

„Административен капацитет”. 



 

 

22 ноември 

Представляващият ВСС Соня Найденова бе сред официалните гости 

на тържествената национална конференция на тема „Адвокатурата и 

върховенството на закона” посветена на 125-годишнината от приемането на 
първия Закон за адвокатите. 

 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Галина Карагьозова, Елка 
Атанасова, Камен Иванов, Каролина Неделчева, Мария Кузманова, Юлия 
Ковачева и Светла Петкова присъстваха на честването, посветено на 100 

години от откриването на Районен съд в град Златоград. 

 

22 -23 ноември 

По покана на Българската съдийска асоциация,  членовете на Висшия 
съдебен съвет - Милка Итова, Ясен Тодоров и Камен Иванов присъстваха на 
Общото събрание на сдружението, което се проведе в Стара Загора. Сред 

гостите на форума бяха вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида 
Златанова и председателят на Върховния административен съд - Георги 

Колев. 

1 октомври 

По покана на Прокуратурата на Република България, г-жа Магдалена 
Лазарова – председател на комисия „Публична комуникация” към Висшия 
съдебен съвет и г-жа Светла Иванова-началник отдел „Връзки с 
обществеността” в АВСС участваха във встъпителна пресконференция в 
хотел „Арена ди Сердика” по проект „Изграждане на капацитет на 
Прокуратурата на Република България за взаимодействие с гражданското 

общество”, осъществяван с финансовата подкрепа на ОПАК. 

2 октомври 

  Членове на Висшия съдебен съвет, г-н Румен Георгиев и г-жа Елка 
Атанасова, присъстваха на заключителната пресконференция в София за 
отчет на изпълнението по проекта на ОПАК „Доизграждане и 

усъвършенстване на Единната информационна система за противодействие 
на престъпността за подобряване комуникацията и информационната среда и 

интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на 
ЕИСПП”, чийто бенефициент е Прокуратурата на Република България. 



 

 

По повод Денят на Германското единство и  по покана на посланик 
Матиас Хьопфнер, г-н  Калин Калпакчиев – член на Висшия съдебен съвет, 
присъства на приема, даден от Посолството на Германия в навечерието на 
националния празник на страната. 

14 -16 октомври 

Комисия "Публична комуникация" към Висшия съдебен съвет, 
съвместно с Германската фондация за международно правно сътрудничество, 

проведе Кръгла маса на тема "Информационната политика на съдебната 
система". От немска страна, участие във форума взеха графиня Маргарете 
фон Шверин, председател на Окръжния съд в Бон и г-н Улрих Хермански, 

началник-отдел в Министерството на правосъдието на Северен Рейн, 

Вестфалия. Българските участници бяха г-жа Магдалена Лазарова, 
председател на комисия «Публична комуникация», г-жа Соня Найденова, 
представляващ ВСС и член на комисия „Публична комуникация”, г-жа 
Даниела Костова и г-жа Каролина Неделчева, членове на комисия „Публична 
комуникация” и експерти по Връзки с обществеността от  . 

21 октомври 

Представляващият ВСС, г-жа Соня Найденова и членовете на Висшия 
съдебен съвет - г-жа Магдалена Лазарова, г-жа Милка Итова, г-н Михаил 
Кожарев и г-н Димитър Узунов, приеха делегация от Националния съвет на 
съдебната власт на Полша. В състава на делегацията бяха заместник-
председателят на Националния съвет на съдебната власт на Полша - съдия 
Ярема Савински и членовете му - съдия Ева Бернашевска, съдия Пьотр 

Рачковски и съдия Анджей Ягиело. Посещението на полските гости е в 
отговор на визитата на членове на ВСС в Полша през януари т.г. 

25-26 октомври 

Членът на Висшия съдебен съвет и председател на Комисията по 

анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт- 
г-н Калин Калпакчиев, участва в годишното общо събрание на Съюза на 
съдиите в България за 2013 година, което се проведе в хотел „Тримонциум” в 
Пловдив. Той изнесе лекция на тема „Практически въпроси при провеждане 
на емперично изследване за тежестта на делата” в съавторство с Лилия 
Станкова и Живко Георгиев. Гости на форума бяха г-жа Зинаида Златанова – 

вицепремиер и министър на правосъдието и председателя на Върховния 
касационен съд – проф.Лазар Груев. 

28 октомври 



 

По покана на фондация  „Български адвокати за правата на човека” г-
н Калин Калпакчиев  присъства на 20- годишния юбилей на фондацията, 
чието създаване по време почти съвпада с ратифицирането на Европейската 
конвенция за правата на човека за България. 

 29 октомври 

Българския институт за правни инициативи представи резултатите от 
изготвения анализ на съдебната реформа 2013 година. Участие във форума 
взеха членовете на Висшия съдебен съвет – г-жа Соня Найденова, г-жа 
Магдалена Лазарова, г-жа Каролина Неделчева, г-жа Милка Итова, г-жа Елка 
Атанасова, г-жа Юлия Ковачева, г-жа Галина Карагьозова, г-н Калин 

Калпакчиев, г-н Ясен Тодоров, г-н Димитър Узунов и г-н Камен Иванов. 
Събитието бе уважено от вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида 
Златанова, магистрати, видни юристи и експерти от неправителствения 
сектор.  

 

29 октомври 

Съюзът на съдиите в България и Посолството на Съединените щати у 

нас организираха публична лекция на тема "Отстояване независимостта на 
съдебната власт". Лекцията бе водена от съдия Ейми Нектъм от Съда за 
непълнолетни в Бостън и съдия Джоан Ирион от Апелативния съд на 
Калифорния. Висшият съдебен съвет бе представен от членовете: г-жа Соня 
Найденова, г-жа Магдалена Лазарова и г-н Калин Калпакчиев. 

31 октомври – 1 ноември 

Господин Калин Калпакчиев присъства на семинар на тема 
„Финансовите интереси на Европейския съюз под заплаха: Нови подходи за 
оценка на рисковете от злоупотреби с обществените поръчки и европейските 
фондове” в хотел „Шератон”. Организатор на форума бе Центърът за 
изследване на демокрацията.  

4 септември  

Членовете на ВСС Соня Найденова, Михаил Кожарев, Юлиана 
Колева, Даниела Костова, Магдалена Лазарова, Каролина Неделчева и Камен 

Иванов взеха участие в дискусионен форум на тема «Фактори, водещи до 

неоправдано забавяне на наказателния процес, както и движението по делата 
с особен обществен интерес, наблюдавани от Европейската комисия», който 

се проведе в Националния институт на правосъдието. 

Участници в дискусията бяха и заместник главните прокурори Пенка 
Богданова и Борислав Сарафов, съдията от Върховен касационен съд Иван 



 

Недев, директорът на Националния институт на правосъдието Драгомир 

Йорданов, административни ръководители и съдии от апелативните райони в 
страната, инспектори от Инспектората към ВСС, представители на 
Министерството на правосъдието. 

Форумът е в изпълнение на поетите от Висшия съдебен съвет 
ангажименти по Графика на неотложните мерки и действия на 
правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите 
за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и 

организираната престъпност. 

 17 – 19 септември  

По покана на декана на Правно-историческия факултет на 
Югозападния университет „Неофит Рилски”, членовете на ВСС – г-жа 
Незабравка Стоева и Елка Атанасова, участваха в Международното лятно 

училище за докторанти „Европейският съюз и Черноморският регион: 

предизвикателства и перспективи”. Госпожа Стоева изнесе лекция по темата 
„Някои аспекти на сътрудничество по гражданскоправни въпроси в 
Европейския съюз”. 

23 септември  

Членове на ВСС присъстваха на официалното откриване на курса за 
първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и кандидатите за 
младши прокурори в Националния институт на правосъдието. 

Представляващият ВСС г-жа Соня Найденова отправи приветствие към 

бъдещите съдии и прокурори от випуск 2013, като им пожела успех през 
новата учебна година. 

3  юли   

По покана на посланик Марси Рийс, представляващият Висшия 
съдебен съвет, г-жа Соня Найденова, и председателят на Комисията по 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с 
Инспектората към Висшия съдебен съвет, г-жа Незабравка Стоева, 
присъстваха на приема по повод Денят на независимостта на САЩ и 

национален празник на страната, даден от Американското посолството в 
навечерието на 4-ти юли. 

14  юли   

По повод националния празник на Република Франция и по покана 
на посланик Филип Отие, г-жа Соня Найденова - представляващ ВСС 

присъства на приема във френската резиденция  в София. 

21 юли   



 

Представляващият Висшият съдебен съвет, г-жа Соня Найденова, 
присъства на приема в посолството на Кралство Белгия, даден по повод 

националния празник на страната и встъпването в длъжност на новия крал на 
белгийците, Негово Величество крал Филип. Кралят на Белгия Албер II обяви 

абдикацията си в полза на сина си - принца на короната Филип. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. ЮНИ 2013 г. 

5 -7  юни   

Висшият съдебен съвет бе домакин на Общото събрание на 
Европейската мрежа на Съдебните съвети (ЕМСС) от 5 до 7 юни в София, в 
хотел „Хилтън”. Темата на форума беше  „Независимост и отчетност на 
съдебната система”. От името на ВСС участниците бяха приветствани от 
представляващия ВСС г-жа Соня Найденова. Председателят на Върховния 
касационен съд проф. Лазар Груев също отправи поздравление към Общото 

събрание от името на Мрежата на председателите на Върховните съдилища. 
Министърът на правосъдието г-жа Зинаида Златанова изпрати приветствие, в 
което пожела ползотворна работа на форума. Гост на Общото събрание бе и 

г-н Емануел Крабит, ръководител на звеното за съдебни политики в 
генерална дирекция „Правосъдие” на Европейската комисия. Над 90 

представители на съдебните съвети от 29 европейски страни участват в 
ЕМСС. Висшият съдебен съвет е член на ЕМСС от 2007 г.  

11 юни  

Представляващият ВСС г-жа Соня Найденова и членовете на Съвета 
г-жа Незабравка Стоева, г-н Калин Калпакчиев и г-н Ясен Тодоров 
присъстваха на прием в Британското посолство по покана на Н. Пр. 

посланика на Великобритания Джонатан Алън. Това бе кулминацията на 



 

поредица от събития за отбелязване на рождения ден на кралица Елизабет II, 
честван от британските дипломатически мисии в чужбина, като национален 

ден на Великобритания.  

 

24 юни  

Представляващият ВСС г-жа Соня Найденова и председателят на 
комисия „Публична комуникация” г-жа Магдалена Лазарова връчиха 
отличията на 17 магистрати, поощрени от Висшия съдебен  съвет, по чл.303 

от Закона за съдебна власт, за образцово изпълнение на служебните им 

задължения и проявен висок професионализъм при осъществяване на 
функциите им. За първи път поощренията бяха връчени на специална 
тържествена церемония, организирана от комисия „Публична комуникация”.  

 

М. МАЙ 2013 г. 

6 -7  май        

Членовете на Висшия съдебен съвет г-жа Магдалена Лазарова – 

председател на комисия „Публична комуникация”, и г-н Димитър Узунов – 

председател на комисия „Съдебна администрация”, взеха участие в VІІІ 
Международна конференция на Регулаторните съдебни органи на Балканския 
регион, която се проведе в Рим. Участниците от Босна и Херцеговина, 
България , Унгария, Турция, Италия, Молдова, Черна гора и Сърбия приеха 
декларация, очертаваща модела на бъдещото сътрудничество на членовете на 
форума. Бе създадена работна група, с представителството на България, която 

да разработи проект на Меморандум за разбирателство. В Меморандума ще 
бъдат определени целите на Конференцията, както и начинът й на 
функциониране и управление. 

14 май 

Членове на Висшия съдебен съвет взеха участие в Кръгла маса на 
тема „Мерки за повишаване доверието на обществото в съдебната система”. 

Кръглата маса се организира в рамките на двустранното сътрудничество 

между Германската фондация за международно правно сътрудничество и 

ВСС. Експерти от немска страна бяха графиня Маргарете фон Шверин, 

председател на Окръжния съд в Бон и г-н Улрих Хермански, началник отдел 
„Връзки с обществеността” в Министерството на Серевер Рейн – Вестфалия. 
Модератор на форума бе председателят на комисия „Публична комуникация” 

г-жа Магдалена Лазарова. В дискусията се включиха представляващият ВСС 

г-жа Соня Найденова, членовете на ВСС г-жа Мария Кузманова, г-жа Галина 



 

Карагьозова, г-жа Юлия Ковачева, г-жа Каролина Неделчева, г-жа Елка 
Атанасова, г-н Камен Иванов и г-н Калин Калпакчиев, експертът по връзки с 
обществеността на Върховния административен съд г-н Васил Чобанов и 

служители от администрацията на ВСС. 

17 май 

Със специална пресконференция, ВСС стартира изпълнението на 
проект „Подкрепа на Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на 
капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по 

Норвежкия финансов механизъм (НФМ)2009-2014. Ръководител на проекта 
от страна на ВСС е г-жа Галина Карагьозова. Приветствено слово отправиха 
представляващият ВСС г-жа Соня Найденова и министъра на правосъдието г-
н Драгомир Йорданов.  

20 май 

Членовете на Висшия съдебен съвет г-жа Незабравка Стоева, г-жа 
Каролина Неделчева и г-н Камен Иванов присъстваха на конференция на 
тема „Съдебно сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни 

въпроси” в зала „Тържествена” на Съдебната палата в София. Събитието е в 
рамките на официалното посещение на делегацията на Съда на Европейския 
съюз, водена от председателя г-н Василиос Скурис, по покана на 
председателя на Върховния касационен съд, професор Лазар Груев. 

21 май 

Представляващият ВСС г-жа Соня Найденова, присъства на 
откриването на сесията на новоизбраното 42-ро Народно събрание на 
Република България. 

24 май 

По покана на Президента на Република България, членовете на 
Висшия съдебен съвет, г-жа Милка Итова, г-жа Каролина Неделчева и г-жа 
Мария Кузманова, присъстваха на приема по случай Деня на българската 
просвета и култура и на славянската писменост, в Националния исторически 

музей. 

28 май                

Във връзка с изпълнението на проект „Компетентна съдебна система 
и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез 
обучение”, по програма ОПАК, представляващият ВСС г-жа Соня Найденова 
и главният секретар г-жа Славка Каменова присъстваха на 



 

пресконференцията в зала „София” на хотел „Глория палас”, по покана на 
Националния институт на правосъдието. 

М. АПРИЛ 2013 г. 

7 - 9 април 

Членовете на ВСС г-жа Магдалена Лазарова и г-жа Милка Итова взеха 
участие в работна среща за обмяна на опит по дела в град Панагюрище. В 

срещата участваха националният представител на Словения и председател на 
екипа за външни отношения в Евроджъст Малчи Габриелчич, националният 
представител на Република България в Евроджъст Марияна Лилова, 
магистрати от пловдивския апелативен район и Окръжен съд - Враца, 
представител на Националния институт на правосъдието.Форумът бе 
организиран в рамките на проект по ОПАК „Подобряване на практиките и 

повишаване на капацитета за международно сътрудничество по дела в 
българските съдилища”, чийто бенефициент е Окръжен съд – Пазарджик.  

8 - 9 април 

 Членовете на ВСС г-н Камен Ситнилски, г-жа Каролина Неделчева и г-
н Камен Иванов посрещнаха в град Велико Търново делегация от Върховния 
съвет на магистратурата на Румъния. Посещението завърши с подписване на 
съвместна Декларация за взаимна подкрепа за постигане на целите, 
предвидени от Механизма за сътрудничество и проверка. 

15 април 

Председателстващият Висшия съдебен съвет г-жа Соня Найденова бе 
сред официалните гости на Деня на отворените врати, организиран от 
Министерството на правосъдието. 

16 април 

• Висшият съдебен съвет проведе на 16 април Ден на отворени врати. 

В рамките на инициативата, която се провежда за първи път, членовете на 
ВСС се срещнаха със студенти от всички юридически факултети в страната и  

граждани. Г-жа Соня Найденова връчи на информационна агенция «Фокус» 

наградата „Грамота” за медия/журналист за най-обективно отразяване 
дейността на ВСС.  

• Членовете на ВСС и министърът на правосъдието се срещнаха и 

разговаряха със служебния министър-председател Марин Райков, който 

посети Висшия съдебен съвет в Деня на отворени врати на ВСС. Той честити 

на всички магистрати професионалния празник – Денят на Конституцията и 

юриста.  



 

Членовете на ВСС присъстваха на тържественото честване на Деня на 
конституцията и юриста, организиран от Съюза на юристите  в България  и 

церемонията по връчване на журналистическа награда на Съюза на юристите.  

18 април 

Председателстващият Висшия съдебен съвет г-жа Соня Найденова се 
срещна с г-н Елвис Чефа – заместник - председател на Висшия съвет по 

правосъдие и г-н Дритан Цака и г-н Флямур Каплани – членове на Върховния 
орган на съдебната власт на Албания. Албанската делегацията гостува в 
България по покана на Висшия съдебен съвет на Република България.  

18 - 20 април 

Г-жа Даниела Костова и г-н Ясен Тодоров взеха участие в Българо-

баварски семинар на тема „Противодействието на организираната 
престъпност”. Той се организира от фондация Ханс Зайдел”, съвместно с 
Баварското Държавно министерство на правосъдието. Семинарът е като 

продължение на преходния такъв на тема „Противодействие на корупцията”, 

проведен през 2012 година. 

19 април 

 Членовете на комисия „Публична комуникация” присъстваха на 
организираната от комисията, работна среща на експертите по връзки с 
обществеността от съдилищата в страната. Тя е  в изпълнение на т.5 от раздел 

ІХ на Годишната програма за 2013 г. на Висшия съдебен съвет – „Изграждане 
на модел на взаимодействие между всички пресцентрове в органите на 
съдебната власт”. 

 

23 април 

По покана на министъра на правосъдието г-н Драгомир Йорданов, 
представляващият ВСС г-жа Соня Найденова, участва в среща с посланиците 
на държавите членки на ЕС, в рамките на комуникацията по Механизма за 
сътрудничество и проверка в гранд-хотел „София”. 

 

25 – 26 април 

Членовете на ВСС г-жа Магдалена Лазарова и г-н Камен Иванов 
участваха в кръгла маса в гр.Банско, хотел „Лъки” по проект на асоциация 
„Форум”, финансиран от фондация „Америка за България” по приоритет 
„Гражданско общество и върховенство на закона”. 



 

 

М. МАРТ 2013 г. 

Членовете на ВСС - г-жа Галя Георгиева, г-жа Милка Итова и г-жа 
Юлиана Колева взеха участие в Българо-германски семинар на тема 
„Организация и управление на съда”. Семинарът се организира в рамките на 
двустранното сътрудничество между Германската Фондация за 
Международно Правно сътрудничество и Апелативен съд – Пловдив. 

М. ФЕВРУАРИ 2013 г. 

Председателят на комисия „Публична комуникация” г-жа Магдалена 
Лазарова присъства на встъпителната пресконференция за откриване на 
проект на тема: „Повишаване на административния капацитет на 
служителите от МВР за превенция и разкриване на престъпления, свързани с 
културното наследство на Република Българи”. Проектът е финансиран от 
Оперативна програма „Административен капацитет.” 

 

На официална церемония в Гранд Хотел София, представляващият ВСС 

г-жа Соня Найденова подписа договор с Министерството на правосъдието на 
Република България, в качеството му на Програмен оператор, за изпълнение 
на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на 
капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по 

Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 (НФМ). На събитието 

присъстваха Нейно превъзходителство Гюру Катарина Викьор, посланик на 
Кралство Норвегия в България, г-жа Хане Юнкер, директор дирекция 
„Върховенство на закона и човешките права” на Съвета на Европа, г-н 

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС, членовете на 
екипа за управление на проекта на ВСС с ръководител Галина Карагьозова, 
член на ВСС, както и представители на бенефициентите по програмна област 
31 и 32 на НФМ. 

 

Представляващият ВСС Соня Найденова и председателите на Комисията 
по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната 
власт, Калин Калпакчиев, на комисия „Професионална етика и превенция на 
корупцията”, Ясен Тодоров, на комисия „Съдебна администрация”, Димитър 

Узунов, на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори 

и следователи, Милка Итова, и на комисия „Публична комуникация”, 

Магдалена Лазарова, участваха в национална конференция за представяне на  
междинния доклад за напредъка на съда в Южна България като представиха 
работата на съответните постоянни комисии на ВСС. Докладът е изготвен в 
рамките на проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза”, осъществяван 

от сдружение „Център на НПО в Разград”, една от организациите, участващи 

в Гражданския съвет към ВСС.  



 

 Членовете на ВСС присъстваха на тържествената церемония по 

интронизацията на новия патриарх  - негово светейшество Неофит, която се 
състоя в храм – паметника „Св. Александър Невски”. 

Членовете на ВСС присъстваха на церемонията по връчване на наградата 
„Юрист на 2012 г.” на „Правен свят”. Сред номинираните за наградата на 
съдебните репортери от централните медии бе и председателят на Комисията 
по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната 
власт, Калин Калпакчиев. 

 

Председателят на Комисията по анализ и отчитане степента на 
натовареност на органите на съдебната власт, Калин Калпакчиев, взе участие 
в конференция на Съюза на съдиите в България на тема: „За нов модел на 
управление на съдебната власт. Мерки за укрепване на независимостта и 

отговорността на органите на съдебната власт”. Той представи доклад на тема 
„Парламентарната квота на ВСС – конституиране и численост за намаляване 
политическото влияние върху дейността на Съвета”. 

М. ЯНУАРИ 2013 г. 

Представляващият Соня Найденова прие поканата на Фондация” 

Америка за България” и ще бъде член на журито за подбор на участниците по 

програмата”Обучение за професионалисти от сферата на правосъдието”. Тази 

програма за трета поредна година ще предостави възможност за 
краткосрочно професионално обучение в САЩ.  7 съдии, 7 прокурори и 7 

адвокати ще бъдат включени в триседмично обучение, фокусирано върху 

най-добрите практики в сферата на върховенството на закона.  
 

Председателят на комисия ”Професионална квалификация, 
информационни технологии и статистика” г-н Румен Георгиев е поканен  за 
лектор и проведе обучение в рамките на проекта ”Доизграждане и 

усъвършенстване на ЕСИПП и интегриране на ведомствените  
информационни системи с ядрото на ЕИСПП”, изпълняван от прокуратурата 
на Република България. Темата на лекцията на г-н Румен Георгиев беше 
„Законови и подзаконови нормативни актове - ЗСВ, Наредба за ЕИСПП, 

Наредба за оперативна  съвместимост и информационна сигурност”.  

 

Втора среща на Работната група за изготвяне  на средносрочна стратегия 
на човешките ресурси, която се проведе в Националния институт по 

правосъдие. По инициатива на Комисията  по анализ и отчитане степента на 
натовареност в органите на съдебната власт към ВСС, в обсъждането 

участваха магистрати, статистици, социолози, представители на 
неправителствени организации, които презентираха различни теми, свързани 

с натовареността в органите на съдебната власт. Решенията на втората среща 
се публикуват на интернет-страницата на ВСС.  

 



 

Председателят на комисия “Публична комуникация” г-жа Магдалена 
Лазарова взе участие в специализиран работен семинар на тема 
„Престъпления с култура. Противодействие и разследване на престъпления 
срещу културното наследство на България”. Семинарът се организира от 
Асоциация „Форум” в рамките на финансирана от фондация „Америка за 
България” инициатива за опазване на българското културно наследство. 

 

М. ДЕКЕМВРИ 2012 г. 

1. Участие в работен форум на тема:  ”Дисциплинарната практика и 

повишаване превантивния ефект на дисциплинарните наказания, наложени 

след нарушаване на Етичния кодекс на българския магистрат”,  организиран 

от две комисии към ВСС - Комисията по дисциплинарните производства и 

Комисията по професионална етика и превенция на корупцията, в  
изпълнение на Графика на неотложните мерки и действия на правителството 

и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в 
областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната 
престъпност.  

2. Комисия  ”Бюджет и финанси” (КБФ) инициира работна среща, първа 
по рода си, с представители на  съсловни организации от съдебната система. 
По инициатива на председателя на КБФ Михаил Кожарев бяха обсъдени 

параметрите на бюджета на съдебната власт, както и финансовите проблеми, 

съпътстващи работата на правораздавателната система. Заедно с членовете на 
КБФ, в срещата взеха участие представители на Съюза на съдиите в 
България, на Асоциацията на прокурорите в България и на Националното 

сдружение на съдебните служители.  

 

М. НОЕМВРИ 2012 г. 

1. Участие в тържествената церемония по повод 120 години от 
създаването на Юридическия факултет при СУ ”Св. Климент Охридски”.  

2. Участие в двудневен международен форум на тема: „Събиране и 

признаване на доказателства по наказателни дела между страните членки и 

гаранции за тяхната допустимост”, организиран от Националния институт по 

правосъдие.  
3. По инициатива на Комисията по предложенията и атестирането към 

ВСС, членове на ВСС се срещнаха със съдии и прокурори от Софийския 
районен съд и Софийската районна прокуратура. Натовареността, 
атестирането, конкурсите бяха сред обсъжданите теми. 

4. Среща на комисия „Международна дейност” с представители на 
Националния институт по правосъдие на Република Молдова.  

5. Участие в информационния ден на Оперативна програма 
„Административен капацитет”. Директорът на оперативна програма 
„Административен капацитет” Моника Димитрова – Бийчър връчи плакет на 



 

програмата, който бе приет от г-жа Магдалена Лазарова, председател на 
комисия”Публична комуникация”, за реализирания от Висшия съдебен съвет 
проект «Ефективност, отчетност и координация в съдебната система», 

отличен като добра практика.  
6. Участие на членове на Висшия съдебен съвет в обсъждането на 

тримесечния аналитичен доклад от гражданското наблюдение, което се 
осъществява  от Центъра на НПО - Разград. Срещите в Районен съд – Петрич, 

и в Районен съд – Разлог са част от реализацията на Проект ”Правосъдието 

близо до хората”. 

7. Участие на членове на Висшия съдебен съвет в петата среща на 
председателите на съдилища-модели и съдилища-партньори  в рамките на 
проект на Сдружение” Програма за развитие на съдебната система”.(30 

ноември -1 декември 2012 г.) 
 

М. ОКТОМВРИ 2012 г. 

1. Участие в международна дискусия, организирана от Министерството 

на правосъдието на 10 октомври 2012 г. в Националния институт по 

правосъдие (НИП) за натовареността и професионалният статут на 
магистратите. Сред участниците бяха представители на Съвета на Европа и 

експерти от Холандия, Италия и Словения.  
2. Среща на членовете на комисия ”Международна дейност” със съдии и 

прокурори от Испания, Италия и Швеция, гостуващи в България в рамките на 
Обменната програма на Европейската мрежа за съдебно обучение.  

3.  Представляващият ВСС Соня Найденова прие гостуващата у нас 
делегация от Република Азербайджан, водена от министъра на правосъдието 

на Република Азербайджан Фикрат Маммадов. 
 


