
РЕГИСТЪР  

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С 

КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 г. 

 

2 декември 

Представляващият ВСС – Димитър Узунов и членовете на Висшия 

съдебен съвет – Юлия Ковачева, Михаил Кожарев и Камен Иванов и 

членовете на Комисията по атестиране и конкурси към Съдийската колегия 

на ВСС – Вероника Имова – председател и Цветинка Пашкунова участваха в 

зоналното съвещание на съдиите от съдебния район на Апелативен съд-

София, което се проведе в Банско. 

11-14 декември 

Председателят на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна 

статистика” към Съдийската колегия на ВСС – Калин Калпакчиев участва в 

срещата на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети по 

Проект 2 „Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на 

съдиите“ в гр. Братислава, Словакия. 

19 декември 

Членът на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет – Соня 

Найденова взе участие в дискусия по повод една година от промените в 

Конституцията, организирана от Българския институт за правни инициативи 

и Съюза на съдиите в България. 

 

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016 г. 

1 ноември 

Представляващият ВСС – Димитър Узунов и членовете на Съвета – 

Галя Георгиева и Незабравка Стоева присъстваха на тържественото честване 



на 40 годишнината от основаването на Югозападен университет „Неофит 

Рилски” в Благоевград. 

2 ноември 

Председателят на комисия „ Дисциплинарна дейност и взаимодействие 

с ИВСС” към Съдийската колегия – Галя Георгиева присъства на встъпването 

в длъжност в Административен съд - Хасково на съдия Росица Чиркалева-

Иванова. 

7 ноември 

Председателят на комисия „ Дисциплинарна дейност и взаимодействие 

с ИВСС” към Съдийската колегия – Галя Георгиева присъства на встъпването 

в длъжност в Районен съд - Свиленград на административния ръководител-

председател на  Районен съд - Свиленград – Живка Петрова. 

11 ноември 

Председателят на комисия „ Дисциплинарна дейност и взаимодействие 

с ИВСС” към Съдийската колегия – Галя Георгиева присъства на встъпването 

в длъжност на Владимир Вълчев, като съдия в Административен съд-

Пловдив. 

30 ноември 

Представляващият ВСС – Димитър Узунов и членовете на Съвета – 

Галя Георгиева, Незабравка Стоева, Даниела Костова, Елка Атанасова, 

Милка Итова, Румен Боев, Юлия Ковачева, Калин Калпакчиев и Ясен 

Тодоров се срещнаха с екипи от експерти на Европейската комисия по 

Механизма за сътрудничество и оценка. 

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2016 г. 

 

3 октомври 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Галина Карагьозова, Мария 

Кузманова, Незабравка Стоева, Соня Найденова, Магдалена Лазарова и 

Калин Калпакчиев присъстваха на откриването на учебната година в НИП на 

кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори от випуск 

2016-2017. Представляващият ВСС – Димитър Узунов поднесе приветствие. 



7 октомври 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Юлиана Колева, Светла Петкова, 

Галина Карагьозова, Соня Найденова и Калин Калпакчиев приеха делегация 

от Киргизстан с представители на съдебната система – висши магистрати и 

представители на обучителни институции на съдебната власт, председателят 

на Върховния съд и заместник-главния прокурор на Киргизката република. 

Представляващият ВСС - Димитър Узунов и членовете на Съвета – 

Юлиана Колева, Каролина Неделчева и Румен Георгиев взеха участие в 

регулярната годишна работна среща на лицата отговарящи за „връзките с 

обществеността” в органите на съдебната власт. 

14 октомври 

Г-жа Елка Атанасова - член на Висшия съдебен съвет и член на 

Прокурорската колегия присъства на честването на 30-годишнината от 

създаването на Районна прокуратура - Генерал Тошево. От името на ВСС бе 

връчен поздравителен адрес и бе подарена картина. 

21 октомври 

Представляващият ВСС Димитър Узунов и членовете на Висшия 

съдебен съвет – Юлиана Колева и Магдалена Лазарова проведоха среща с 

магистрати – лектори и наставници в Образователната програма „Съдебната 

власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури“ от органите на съдебната власт. 

 

25 октомври 

Главният прокурор и председател на Прокурорската колегия – Сотир 

Цацаров и членове на Прокурорската колегия към ВСС – Васил Петров, Елка 

Атанасова, Магдалена Лазарова, Михаил Кожарев, Незабравка Стоева,  

Румен Боев, Юлиана Колева и Ясен Тодоров приеха 3-членна делегация от 

Република Словения водена от главния прокурор г-н Звонко Фишер, 

заместник-главения прокурор Мирко Вртачник и прокурор Ирена Кузма. 

27 октомври 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Галя Георгиева, Незабравка 

Стоева и Ясен Тодоров се срещнаха с генералния секретар на фондация 

„Джовани и Франческа Фалконе” – Леонардо Гуарнота и Лоредана Интруини 



– координатор на дейностите в Европа по повод връчването на ежегодните 

награди на магистрати и полицаи в памет на италианския магистрат Джовани 

Фалконе . 

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 г. 

 

19 септември 

Представляващият ВСС – Димитър Узунов и членът на ВСС – Калин 

Калпакчиев взеха участие в Съветът по прилагане на Актуализираната 

стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. На заседанието 

бяха обсъдени предложените промени в Наказателно-процесуалния кодекс, 

изготвени от работна група в Министерството на правосъдието. 

25-28 септември 

Членовете на ВСС – Незабравка Стоева, Юлия Ковачева, Милка Итова 

и Калин Калпакчиев взеха участие в първата съвместна среща на проектните 

екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2016-2017 г., която се 

проведе в Рим, Италия. 

26 септември 

Представители на Съдийската и Прокурорската колегии към ВСС се 

срещнаха с екипа от експерти на Европейската комисия по Механизма за 

сътрудничество и оценка. Експертната мисия се провежда в периода 26-30 

септември 2016 г. 

От Съдийската колегия присъстваха:  Лозан Панов - председател на 

ВКС и председател на колегията, и членовете на ВСС: Димитър Узунов - 

представляващ ВСС, Галина Карагьозова, Галя Георгиева, Даниела Костова, 

Светла Петкова – съпредседател на Гражданския съвет към ВСС, Соня 

Найденова.  

От страна на Прокурорската колегия с европейските експерти се 

срещнаха Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България и 

председател на Прокурорската колегия и членовете на ВСС Васил Петров, 

Елка Атанасова, Магдалена Лазарова, Румен Боев, Юлиана Колева и Ясен 

Тодоров. 

 



29 септември 

Членовете на комисиите по професионална етика към двете колегии на 

ВСС – Галя Георгиева, Даниела Костова, Димитър Узунов, Румен Боев, 

Юлиана Колева и Ясен Тодоров и членовете на постоянните комисии по 

атестирането и конкурсите към двете колегии на ВСС – Милка Итова, Румен 

боев, Галя Георгиева, Магдалена Лазарова, Мария Кузманова, Ясен Тодоров 

и Юлия Ковачева се срещнаха с екипа на Европейската комисия по 

Механизма за сътрудничество и оценка в НИП. 

30 септември 

Представляващият ВСС – Димитър Узунов и членовете на Висшия 

съдебен съвет – Светла Петкова, Галя Георгиева, Юлиана Колева, Мария 

Кузманова, Камен Иванов, Елка Атанасова, Румен Георгиев, Галина 

Карагьозова, Даниела Костова, Каролина Неделчева, Незабравка Стоева, 

Юлия Ковачева, Калин Калпакчиев, Румен Боев, Ясен Тодоров, Соня 

Найденова и Магдалена Лазарова присъстваха на честването на 25-ата 

годишнина от конституирането на Висшия съдебен съвет, което се проведе в 

правителствена резиденция „Бояна”. Гости на събитието бяха председателите 

на върховните съдилища, представители на дипломатически мисии у нас, 

конституционни съдии, членове на ВСС с изтекъл мандат, инспекторите от 

ИВСС, административни ръководители на апелативни, окръжни и военни 

съдилища и прокуратури, председатели на административни съдилища и 

завеждащи следствени отдели към прокуратурите и други. 

 

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2016 г. 

1юли 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Незабравка Стоева, Калин 

Калпакчиев, Соня Найденова, Юлия Ковачева, Юлиана Колева и Галина 

Карагьозова  проведоха срещи с група от десет европейски магистрати от 

Австрия, Италия, Хърватия, Германия, Унгария, Румъния, Испания и Полша 

по Обменна програма на Европейската мрежа за съдебно обучение. 

Членовете на Висшия съдебен съвет - Милка Итова и Камен Иванов 

присъстваха и връчиха поздравителни адреси, от името на ВСС на 

официалното встъпване в длъжност „съдия в Апелативен съд – София” на 

Мария Яначкова, Ася Събева, Геновева Николаева, Елизабет Петрова, 



Джулиана Петкова, Иво Дачев, Красимир Машев, Диана Коледжикова и 

Елена Тахчиева . 

Членът на Висшия съдебен съвет и член на Съдийската колегия - 

Милка Итова присъства и връчи поздравителни адреси на официалната 

церемония по встъпването в длъжност „съдия” в Софийски районен съд, на 

преназначените по реда на чл. 194 от ЗСВ съдии: Темислав Малинов 

Димитров, Станимир Николов Йорданов-Кюлеров, Маргарита Димитрова 

Димитрова, Елеонора Здравкова Попова-Христова, Иво Николаев Петров, 

Яна Цветанова Димитрова, Силвия Стефанова Хазърбасанова и Мария 

Георгиева Шейтанова-Воденичарова. 

4 юли 

Представляващият ВСС – Димитър Узунов и членовете на Съвета – 

Милка Итова, Галя Георгиева, Незабравка Стоева, Галина Карагьозова, Юлия 

Ковачева, Румен Боев и Камен Иванов присъстваха в Съдебната палата на 

церемонията за връчване на удостоверенията за успешно завършено 

задължително първоначално обучение по ЗСВ и решенията на ВСС за 

назначаване на младшите съдии и младшите прокурори от випуск 2015/2016. 

5 юли 

Представляващият ВСС – Димитър Узунов и членовете на Съвета – 

Светла Петкова, Мария Кузманова присъстваха в Националния институт на 

правосъдието на официалното встъпване в длъжност „директор на НИП” на 

Миглена Тачева. От името на ВСС бе връчен поздравителен адрес. 

6 юли 

Членът на Висшия съдебен съвет и член на Съдийската колегия към 

ВСС - Милка Итова присъства и връчи поздравителни адреси по повод 

встъпването в длъжност „съдия” в Окръжен съд - Варна на Ралица 

Костадинова и встъпване в длъжност „младши съдия” на Неделина 

Маринова, Андон Вълков и Пламен Танев. 

Представляващият ВСС и член на Съдийската колегия към ВСС – 

Димитър Узунов присъства и връчи поздравителни адреси по повод 

встъпването в длъжност „съдия” в Окръжен съд - Пазарджик на Венцислав 

Петров и встъпването на младшите съдии Мария Ненова и Магдалена 

Татарева, 

11 юли 



Членовете на Висшия съдебен съвет –, Михаил Кожарев, Незабравка 

Стоева и Ясен Тодоров взеха участие в кръгла маса на тема „25 години 

Конституция на Република България в перспективата на върховенството на 

правото, демокрацията и защитата на основните права”, която се проведе в 

Народното събрание. 

Членовете на Висшия съдебен съвет и членове на Комисията по 

предложенията и атестирането – Милка Итова, Галя Георгиева, Елка 

Атанасова, Румен Боев и Камен Иванов присъстваха в Съдебната палата на 

официална церемония за заявяване на желанията за назначаване по реда на 

чл. 27, ал. 2 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и 

младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в 

длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи на одобрените 

кандидати за длъжността „младши съдия“ и „младши прокурор“. 

13 юли 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Михаил Кожарев, Соня 

Найденова, Калин Калпакчиев взеха участие в заседанието на Правната 

комисия на Народното събрание по обсъждане и приемане на второ четене на 

измененията в Закона за съдебната власт.  

 

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2016 г. 

1юни 

Представляващият ВСС - Димитър Узунов и член на Съдийската 

колегия на ВСС, Галина Карагьозова, Галя Георгиева, Камен Иванов, 

Каролина Неделчева, Милка Итова, Светла Петкова, Соня Найденова, и 

Юлия Ковачева – членове на Съдийската колегия на ВСС проведоха срещи с 

представители на Европейската комисия. От страна на Прокурорската 

колегия участие взеха Сотир Цацаров – главен прокурор и председател на 

Прокурорската колегия на ВСС, Васил Петров, Елка Атанасова, Магдалена 

Лазарова, Незабравка Стоева, Юлиана Колева и Ясен Тодоров -  членове на 

Прокурорската колегия на ВСС. В разговорите с двете колегии беше поставен 

акцент върху реформата на Висшия съдебен съвет, случайното разпределение 

на делата, измерването на натовареността, съдебна карта, назначения и 

интегритет.  

3 юни 



Г-н Ясен Тодоров – член на Висшия съдебен съвет и член на 

Прокурорската колегия на ВСС присъства в Районна прокуратура – Несебър 

на встъпването в длъжност на административния ръководител – районен 

прокурор на Районна прокуратура - Несебър – Радост Бошнакова. 

6 юни 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Милка Итова, Галина 

Карагьозова, Калин Калпакчиев, Камен Иванов, Магдалена Лазарова, Светла 

Петкова и Соня Найденова взеха участие в инициативата „Ден на отворените 

врати” във ВСС. 

10 юни 

Представляващият ВСС - Димитър Узунов и членовете на Висшия 

съдебен съвет – Галина Карагьозова и Юлия Ковачева присъстваха в Съюза 

на юристите в България на честването на 50-годишния юбилей от 

създаването му. 

12-15 юни 

Представляващият ВСС - Димитър Узунов и членът на Висшия съдебен 

съвет и член на Прокурорската колегия Михаил Кожарев взеха участие в 11-

та Международна конференция на Балканската и Евро-средиземноморската 

мрежа на съдебните съвети, която се проведе в Рим, Италия. 

13 юни 

Галя Георгиева – член на Висшия съдебен съвет и член на Съдийската 

колегия на ВСС присъства в Окръжен съд – Пловдив на встъпването в 

длъжност „съдия” на Екатерина Роглекова, назначена след проведен конкурс 

за повишаване в длъжност. 

14 юни 

Галя Георгиева – член на Висшия съдебен съвет и член на Съдийската 

колегия на ВСС присъства в Апелативен съд – Пловдив на встъпването в 

длъжност „съдия” на Мария Петрова, назначена след проведен конкурс за 

повишаване в длъжност. 

22 юни 

Представляващият ВСС - Димитър Узунов и членовете на Висшия 

съдебен съвет – Михаил Кожарев, Юлиана Колева, Соня Найденова и Калин 

Калпакчиев присъстваха в Народното събрание на заседанието на Правната 



комисия при гласуването на първо четене на измененията на Закона за 

съдебната власт. Във форума участваха и председателят на ВКС – Лозан 

Панов, председателят на ВАС-Георги Колев и главният прокурор – Сотир 

Цацаров. 

27 юни 

Галя Георгиева – член на Висшия съдебен съвет и член на Съдийската 

колегия на ВСС присъства в Районен съд – Пловдив на встъпването в 

длъжност „съдия” на Кристина Табакова, Виолета Низамова, Божидар 

Кърпачев, Людмила Митрева и Ели Анастасова. 

 

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2016 г. 

10 май 

Членовете на Висшия съдебен съвет - Магдалена Лазарова, Васил 

Петров, Юлия Ковачева, Калин Калпакчиев, Галина Карагьозова присъстваха 

на откритото заседание на Управителния съвет на НИП, на което бяха 

изслушани двамата кандидати за заемане на длъжността „директор на НИП”. 

В качеството си на членове на УС на НИП членовете на ВСС Светла Петкова 

и Мария Кузманова участваха в конкурсната процедура. 

13 май 

Представляващият ВСС - Димитър Узунов присъства на официалното 

откриване на сградата на Административен съд - Добрич. От името на ВСС 

бе подарена икона и връчен поздравителен адрес. 

16 май 

Представляващият ВСС - Димитър Узунов и членовете на Съвета – 

Милка Итова, Юлиана Колева и Незабравка Стоева участваха в 

Министерството на правосъдието в заседанието на Съвета по прилагане на 

актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната 

система. 

18 май 

Представляващият ВСС - Димитър Узунов и членовете на Съвета – 

Галя Георгиева и Милка Итова присъстваха на Общото събрание на съдиите 



от Апелативен съд – Пловдив, на което встъпиха в длъжност „съдия” в 

Апелативен съд – Пловдив повишените окръжни съдии Веселина Антонова, 

Милена Рангелова, Веселин Ганев и Катя Пенчева. 

18 - 20 май 

Членът на ВСС и член на Прокурорската колегия - Ясен Тодоров 

участва в българо-баварски семинар на тема „противодействие на 

корупцията”, който се проведе в РИУ „Правец”. 

18 - 21 май 

Членовете на Висшия съдебен съвет Соня Найденова и  Елка Атанасова 

участваха в конференция на тема „Електронно правосъдие и e-CODEX”, 

която се проведе в Амстердам, Кралство Нидерландия. 

 

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 г. 

 

1 април 

Членът на Висшия съдебен съвет и член на Съдийската колегия на ВСС 

– Галя Георгиева присъства на Общото събрание за обсъждане на Годишния 

доклад за дейността на Окръжен съд – Стара Загора и съдилища от съдебния 

район.  

Членът на Висшия съдебен съвет и член на Съдийската колегия на ВСС 

– Каролина Неделчева присъства на Общото събрание за обсъждане на 

Годишния доклад за дейността на Окръжен съд – Бургас и съдилища от 

съдебния район.  

6 април 

Представляващият ВСС – Димитър Узунов и членът на Висшия 

съдебен съвет и член на Съдийската колегия на ВСС – Милка Итова 

присъстваха в Софийски районен съд  на  първоначално встъпване в 

длъжност на Гергана Троянова и Силвия Кирова в длъжност съдия в 

Софийския районен съд. 



Елка Атанасова – член на Висшия съдебен съвет и член на 

Прокурорската колегия на ВСС присъства на Отчетното събрание на  

Апелативна прокуратура – Велико Търново.  

8 април 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Светла Петкова, Магдалена 

Лазарова и Юлиана Колева присъстваха на Общото събрание за обсъждане на 

Годишния доклад за дейността на Апелативен съд – Бургас и съдилища от 

съдебния район. 

10 - 13 април 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Незабравка Стоева и Юлия 

Ковачева участваха в среща на проектния екип на Европейската мрежа на 

съдебните съвети (ЕМСС) по проект 1 „Независимост и отчетност на 

съдебната власт – продължение”, която се проведе в Барселона, Кралство 

Испания. 

11 април 

Представляващият ВСС - Димитър Узунов и членовете на Съвета 

Милка Итова, Магдалена Лазарова, Галина Карагьозова, Галя Георгиева, 

Светла Петкова, Соня Найденова и Калин Калпакчиев се срещнаха в сградата 

на ВСС с посланиците на страните членки на Европейския съюз, на Кралство 

Норвегия и на Съединените американски щати. Сред участниците бе и 

председателят на Върховния касационен съд – Лозан Панов. 

12 април 

Членовете на Висшия съдебен съвет и членове на Прокурорската 

колегия на ВСС – Магдалена Лазарова и Елка Атанасова присъстваха на 

Отчетното събрание на Апелативна прокуратура – София. 

15 април 

Елка Атанасова – член на Висшия съдебен съвет и член на 

Прокурорската колегия на ВСС присъства на Отчетното събрание на  

Апелативна прокуратура – Бургас.  

18 април 

Г-жа Галя Георгиева – член на Висшия съдебен съвет и член на 

Съдийската колегия на ВСС присъства в Районен съд - Радомир на 



първоначално встъпване в длъжност на Росен Александров – съдия в Районен 

съд – Радомир.  

Членовете на Висшия съдебен съвет – Светла Петкова, Милка Итова и 

Ясен Тодоров присъстваха в Съюза на юристите в България на тържественото 

честване на Деня на Конституцията и юриста. 

20 - 23 април 

Представляващият ВСС – Димитър Узунов и член на Съдийската 

колегия и членът на ВСС и член на Прокурорската колегия на ВСС – Михаил 

Кожарев участваха в среща на Изпълнителния борд на Балканската и Евро-

средиземноморската мрежа на съдебните съвети, която се проведе в Рим, 

Италия. 

21-22 април 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Елка Атанасова, Магдалена 

Лазарова, Юлиана Колева, Соня Найденова, Юлия Ковачева, Незабравка 

Стоева, Каролина Неделчева, Мария Кузманова, Калин Калпакчиев и Ясен 

Тодоров взеха участие в организираната от Министерство на правосъдието 

конференция на високо равнище на тема „Укрепване на независимостта и 

безпристрастността на съдебната власт като предпоставка за върховенството 

на закона в държавите членки на Съвета на Европа”, която се проведе в хотел 

„Балкан”-София. 

 

22 април 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Каролина Неделчева, Мария 

Кузманова, Незабравка Стоева, Юлиана Колева, Юлия Ковачева и Ясен 

Тодоров се срещнаха в сградата на Висшия съдебен съвет с президента на 

Европейската мрежа на съдебните съвети г-н Джефри Вос. 

Членовете на Висшия съдебен съвет и членове на Съдийската колегия 

на ВСС – Милка Итова и Камен Иванов присъстваха на Общото събрание за 

обсъждане на Годишния доклад за дейността на Апелативен съд – Велико 

Търново и съдилища от съдебния район. На събитието присъства и 

председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. 

Членовете на Висшия съдебен съвет и членове на Съдийската колегия 

на ВСС -  Милка Итова и Камен Иванов присъстваха на официалното 



откриване на сградата на Административен съд - Шумен. От името на ВСС бе 

подарена икона и връчен поздравителен адрес. 

Камен Иванов - член на Висшия съдебен съвет и член на Съдийката 

колегия на ВСС присъства на Общото събрание за обсъждане на Годишния 

доклад за дейността на Апелативен съд – Варна и съдилища от съдебния 

район. На събитието присъства и председателят на Върховния касационен 

съд Лозан Панов. 

Светла Петкова – член на Висшия съдебен съвет и член на Съдийката 

колегия на ВСС присъства в Окръжен съд – Бургас на Общото събрание на 

съдиите, пред което официално встъпи Пламен Дойков в длъжност „съдия” в 

Районен съд – Малко Търново, назначен в конкурс за първоначално 

назначаване. Обявени бяха също назначенията в Окръжен съд – Бургас на 

съдия Пламена Върбанова и съдия Валентина Кърпичева, назначени от ВСС 

по конкурсни процедури за повишаване в длъжност и преместване от районен 

съд. 

Членовете на Висшия съдебен съвет и членове на Съдийската колегия 

Мария Кузманова, Галя Георгиева и Даниела Костова присъстваха на Общото 

събрание за обсъждане на Годишния доклад за дейността на Апелативен съд 

– Пловдив и съдилища от съдебния район.  

25 април 

Камен Иванов – член на Висшия съдебен съвет и член на Съдийската 

колегия на ВСС присъства в Районен съд - Враца на Общото събрание на 

съдиите, пред което официално встъпи Ина Генжова в длъжност „съдия” в 

Районен съд – Враца, назначена в конкурс за първоначално назначаване. 

26 април 

Членовете на Висшия съдебен съвет и членове на Съдийската колегия 

на ВСС – Калин Калпакчиев и Камен Иванов присъстваха на Общото 

събрание за обсъждане на Годишния доклад за дейността на Апелативен съд 

– София. 

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2016 г. 

 

3 март 



По покана на президента на Република България членовете на Висшия 

съдебен съвет – Соня Найденова, Мария Кузманова и Магдалена Лазарова 

присъстваха на приема в Централния военен клуб по повод честването на 

Националния празник на Република България. 

6 - 8 март 

Незабравка Стоева – член на Висшия съдебен съвет и председател на 

Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, и 

взаимодействие с Инспектората към ВСС участва в среща на проектния екип 

на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) по Проект 1 

„Независимост и отчетност на съдебната власт – продължение”, която се 

проведе в Брюксел, Белгия 

9 март 

Представляващият ВСС – Димитър Узунов и членовете на Съвета-

Юлиана Колева, Милка Итова и Михаил Кожарев участваха в Народното 

събрание в заседанието на Комисията по правни въпроси във връзка с 

обсъждането на първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение 

на Закона за съдебната власт, внесен от Министерски съвет на 07.03.2016 г. 

9 – 12 март 

Членовете на Висшия съдебен съвет Магдалена Лазарова и Елка 

Атанасова взеха участие в среща на проектния екип на Европейската мрежа 

на съдебните съвети (ЕМСС) по Проект 2 „Стандарти ІV – стандарти за 

представителството на гражданското общество в съдебното управление”, 

която се проведе в Любляна, Словения. 

 

 

11 март 

По покана на политическа партия АБВ, членът на Висшия съдебен 

съвет – Светла Петкова взе участие в среща - дискусия, посветена на 

законодателната инициатива в административното правосъдие, която се 

проведе в сградата на Народното събрание. 

Представляващият ВСС – Димитър Узунов и председателят на комисия 

„Дисциплинарни производства” – Галя Георгиева присъстваха на 



официалното откриване на сградата на Административен съд - Перник. От 

името на ВСС бе подарена икона. 

14 март 

Членовете на Висшия съдебен съвет Галя Георгиева, Юлиана Колева и 

Камен Иванов присъстваха на Общото събрание за обсъждане на Годишния 

доклад за дейността на Апелативен специализиран наказателен съд.  

Представляващият ВСС – Димитър Узунов и членовете на Висшия 

съдебен съвет – Васил Петров, Галя Георгиева, Даниела Костова, Калин 

Калпакчиев, Камен Иванов, Незабравка Стоева, Румен Боев, Соня Найденова, 

Юлия Ковачева, Галина Карагьозова, Магдалена Лазарова и Ясен Тодоров 

присъстваха на церемонията по встъпване в длъжност на новоизбраните от 

Народното събрание инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

Председателят на Комисия по предложения и атестиране на съдии, 

прокурори и следователи и член на ВСС – Милка Итова взе участие в Работна 

група за изготвяне на ЗИД на ЗСВ в Министерство на правосъдието. 

16 март 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Соня Найденова, Магдалена 

Лазарова, Каролина Неделчева и Мария Кузманова участваха във Втората 

годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно 

сътрудничество по наказателни дела (НСММС), която се проведе в сградата 

на ВСС. Бе сключено Споразумение за сътрудничество между Националната 

съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в 

Република България, и Националната прокурорска мрежа за международно 

правно сътрудничество в Република България при Прокуратурата на 

Република България.  

 Членовете на Висшия съдебен съвет – Румен Боев и Ясен Тодоров 

присъстваха в Софийска градска прокуратура на първоначално встъпване в 

длъжност на Иван Кучиев, Марио Томов и Радост Нацева-Микова – 

прокурори в Софийска градска прокуратура. 

18 март 

Представляващият ВСС – Димитър Узунов и Румен Боев – член на 

Висшия съдебен съвет присъстваха в Окръжна прокуратура – Пловдив на 

първоначално встъпване в длъжност на Мария Тодорова – прокурор в 

Окръжна прокуратура – Пловдив. 



Членовете на Висшия съдебен съвет – Каролина Неделчева, Ясен 

Тодоров и Юлиана Колева участваха в кръгла маса на тема 

„Предизвикателства пред европейския правен ред относно миграцията, 

предоставянето на убежище и външни граници на ЕС”. Форумът бе 

съвместна инициатива на Националния институт на правосъдието и г-н Емил 

Радев – член на Европейския парламент (ЕП) и на Комисията по правни 

въпроси към ЕП. 

Камен Иванов - член на Висшия съдебен съвет присъства на Общото 

събрание за обсъждане на Годишния доклад за дейността на Окръжен съд – 

Видин и районните съдилища от съдебния район.  

Членовете на Висшия съдебен съвет – Калин Калпакчиев и Галина 

Карагьозова присъстваха на Общото събрание за обсъждане на Годишния 

доклад за дейността на Окръжен съд – Габрово и районните съдилища от 

съдебния район.  

Членовете на Висшия съдебен съвет – Калин Калпакчиев и Галина 

Карагьозова присъстваха на Общото събрание за обсъждане на Годишния 

доклад за дейността на Окръжен съд – Ловеч и районните съдилища от 

съдебния район.  

Юлия Ковачева – член на Висшия съдебен съвет присъства на Общото 

събрание за обсъждане на Годишния доклад за дейността на Окръжен съд – 

Кюстендил и районните съдилища от съдебния район.  

21 март 

Юлия Ковачева - член на Висшия съдебен съвет участва в първото 

заседание на работната подгрупа за изготвянето на ЗИД на ЗСВ по тема за 

„Дисциплинарните производства”, което се проведе в Министерство на 

правосъдието. 

 

22 март 

Представляващият ВСС – Димитър Узунов и членовете на Висшия 

съдебен съвет – Галина Карагьозова, Соня Найденова, Калин Калпакчиев, 

Елка Атанасова, Мария Кузманова, Незабравка Стоева и Юлия Ковачева 

присъстваха в Националния институт на правосъдието на заключителна 

пресконференция по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с 

изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната 

система“, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. 



23 март 

Членовете на Висшия съдебен съвет –  Магдалена Лазарова и Камен 

Иванов присъстваха на Общото събрание за обсъждане на Годишния доклад 

за дейността на Специализиран наказателен съд. 

24 март 

Представляващият ВСС – Димитър Узунов и членовете на Съвета – 

Юлиана Колева и Михаил Кожарев взеха участие в заседанието на Комисията 

по правни въпроси в Парламента във връзка с обсъждането за второ 

гласуване на ЗИД на ЗСВ. 

25 март 

Представляващият ВСС – Димитър Узунов и членовете на Съвета –

Даниела Костова, Галя Георгиева и Каролина Неделчева присъстваха на 

Общото събрание за обсъждане на Годишния доклад за дейността на 

Окръжен съд – Варна и районните съдилища от съдебния район.  

28 март 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Магдалена Лазарова и Елка 

Атанасова присъстваха на Отчетното събрание на  Окръжна прокуратура – 

Кюстендил.  

29 март 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Милка Итова, Галина 

Карагьозова, Магдалена Лазарова и Калин Калпакчиев присъстваха на 

Общото събрание за обсъждане на Годишния доклад за дейността на 

Софийски градски съд. 

 

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 г. 

 

1 февруари 

Членовете на ВСС – Светла Петкова, Юлия Ковачева и Калин 

Калпакчиев участваха в Министерство на правосъдието в работната група за 



изготвяне на ЗИД на ЗСВ по тема 1 – „Пленум и колегии на ВСС, състав и 

избор на членовете”. 

8 - 9 февруари 

Соня Найденова – член на ВСС и член на Изпълнителния борд на 

Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) взе участие в Брюксел, 

Белгия в срещата на борда на ЕМСС. 

12 февруари 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Светла Петкова и Соня 

Найденова взеха участие в кръгла маса на тема „Въвеждането на Европейския 

идентификатор за съдебна практика (ECLI) в България - предизвикателства и 

перспективи”. ВСС бе сред съорганизаторите на събитието. 

16 февруари 

По покана на Софийски районен съд и Центъра за спогодби и медиация 

(ЦСМ) при Софийски районен съд и Софийски градски съд 

представляващият ВСС – Димитър Узунов и членовете на Висшия съдебен 

съвет - Соня Найденова, Милка Итова и Магдалена Лазарова участваха в 

работна среща по повод петата година от учредяването на ЦСМ. 

22 февруари 

Представляващият ВСС Димитър Узунов взе участие в 

Министерството на правосъдието в извънредно заседание на Съвета по 

прилагане на актуализираната Стратегия за реформа в съдебната система.   

 24 февруари 

Председателят на комисия „Публична комуникация” към ВСС – 

Магдалена Лазарова взе участие в Съдебната палата в работна среща на 

експертите „Връзки с обществеността” от апелативните, окръжните и 

районните съдилища. На форума присъства и председателят на Върховния 

касационен съд – Лозан Панов. Бяха обсъдени Плана за действие за 

изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. 

и прилагане на централизиран подход при назначаване на експерти „Връзки с 

обществеността” в органите на съдебната власт. 

26 февруари 



Г-жа Елка Атанасова – член на Висшия съдебен съвет присъства на 

Общото събрание за обсъждане на Годишния доклад за дейността на 

Административен съд-Благоевград. 

27 февруари 

По покана на председателя на Висшия адвокатски съвет, председателят 

на комисия „Правна” към Висшия съдебен съвет – Юлиана Колева присъства 

на годишното Общо събрание на адвокатите в България.  

28 февруари - 2 март 

Членовете на ВСС – Каролина Неделчева и Камен Иванов  взеха 

участие в среща в Дъблин, Ирландия на проектния екип на Европейската 

мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) по проект 3 „Финансиране на съдебната 

власт”. 

29 февруари 

Представляващият ВСС – Димитър Узунов и членовете на ВСС – 

Милка Итова, Румен Боев и Ясен Тодоров присъстваха в Хасково на 

първоначално встъпване в длъжност на Николай Гугушев – прокурор в 

Окръжна прокуратура – Хасково. 

Г-жа Елка Атанасова – член на Висшия съдебен съвет присъства в 

Специализираната прокуратура на първоначално встъпване в длъжност на 

Костадин Паскалев – прокурор в Специализирана прокуратура. 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Галя Георгиева, Светла Петкова 

и Калин Калпакчиев проведоха среща в сградата на ВСС с екипа на 

Световната банка отговарящ за сектора за управление, воден от г-н Дейвид 

Бернщайн. 

През месец февруари 2016 г. участие в работни групи за изготвяне на 

ЗИД на ЗСВ в Министерство на правосъдието участваха и членовете на ВСС 

– Елка Атанасова, Соня Найденова, Юлиана Колева и Михаил Кожарев. 

   

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2016 г. 

22 януари 

По инициатива на Комисия по анализ и отчитане степента на 

натовареност на органите на съдебната власт в НИП се проведе дискусионна 



кръгла маса на тема "Ролята и значението на районния съд за местните 

общности в контекста на реформата на съдебната карта". Във форума взеха 

участие членовете на ВСС – Калин Калпакчиев,  

Магдалена Лазарова, Юлия Ковачева, Галина Карагьозова и Соня Найденова. 

25 януари 

Г-н Ясен Тодоров - член на Висшия съдебен съвет взе участие в 

Народното събрание в дискусионен форум „Проблеми при приложението на 

Закона за защита от дискриминация”. Домакин на събитието бе д-р Султанка 

Петрова – народен представител от ПГ „Патриотичен фронт”. 

 

Членът на ВСС и председател на Комисията по предложенията и 

атестирането на съдии, прокурори и следователи във ВСС Милка Итова 

присъства в Софийски градски съд на официалното встъпване в длъжност на 

съдия Даниела Талева, която спечели конкурс за първоначално назначаване. 

 

29 януари 

Представляващият ВСС Димитър Узунов взе участие в 

Министерството на правосъдието в първото извънредно заседание на Съвета 

по прилагане на актуализираната Стратегия за реформа в съдебната система. 

   

 


