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ОТЧЕТ 

за дейността на комисия „Публична комуникация“ 

 през периода 01.01.2016 г. – 01.06.2016 г. 

 

През периода 01.01.2016 – 01.06.2016 година Комисия „Публична 

комуникация“ (КПК) е провела 20 заседания. Комисията е в състав петима 

членове на ВСС: Магдалена Лазарова - председател, Даниела Костова, 

Каролина Неделчева, Соня Найденова и Калин Калпакчиев. Експертни 

сътрудници към комисията са Зорница Златева - главен експерт „връзки с 

обществеността“, Кремена Капралова - главен експерт „връзки с 

обществеността“, Владимира Георгиева - главен експерт „връзки с 

обществеността“, Милена Петрова – ръководител сектор „Протокол“ 

(декември 2015 - януари 2016), Ваня Панагонова – ръководител сектор 

„Протокол“. 

С решение по протокол № 3/19.01.2016 г. Комисия „Публична 

комуникация“ прие Годишна програма за дейността си, която с оглед на 

промените в Конституцията на Република България и Закона за съдебната 

власт, както и очакваното преструктурирана на ВСС бе със срок на 

изпълнение три месеца и включваше основните и постоянни дейности на 

Комисията. 

Законът за изменение и допълнение на Конституцията на Република 

България, приет през 2015 г. и ЗИД на Закона за съдебната власт през 2016 

г. бяха предпоставка за промени в Правилника за организация на дейността 

на ВСС и неговата администрация. С влизането в сила на новия Правилник 

Комисия „Публична комуникация и протокол“ прекрати своята дейност. 

Последното заседание на Комисията е проведено на 01.06.2016 г., а 

за правоприемник на дейността ѝ по отношение организиране и 

координиране изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната 

власт 2014-2020 бе определена Комисията по правни и институционални 

въпроси към Пленума на ВСС. 

1. Реализиране на Образователната програма „Съдебната власт 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури” през учебната 2015/2016г., провеждана по инициатива 
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на ВСС, съвместно с МОН и представители на органите на съдебната 

власт – окръжни съдилища, окръжни прокуратури, районни 

съдилища, районни прокуратури и административни съдилища 

 Комисия „Публична комуникация“ инициира и координира 

реализирането на Образователната програма „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури“, поради което тя е основен акцент в Годишната ѝ програма.  

 Образователната програма е насочена към формиране на правна 

грамотност и култура сред учениците, към повишаване на степента на 

доверие в съдебната власт и към превенция за спазване на законите. 

 Програмата стартира като пилотна през есента на 2014 г., в 

изпълнение на Годишната програма на ВСС и в резултат на подписано 

Споразумение за сътрудничество между ВСС и МОН. Тя е насочена към 

ученици 10-12 клас, а лектори са магистрати и съдебни служители от 

органите на съдебната власт, които участват доброволно и безвъзмездно. 

 С решение на Пленума на ВСС по протокол № 34/29.09.2016 г. 

Образователната програма продължава и през учебната 2016/2017 година, 

като по предложение на МОН, с цел постигане на устойчивост при 

прилагане на Програмата, продължителността на подписаното между двете 

институции Споразумение е с петгодишен срок.  

През учебната 2015/2016 година Програмата е реализирана в над 140 

училища в страната, които са пет пъти повече спрямо предходната. Освен 

окръжните съдилища и окръжните прокуратури, участваха районните 

съдилища, районните прокуратури и административните съдилища. В 

градовете с окръжни, районни и административни съдилища беше 

предоставена възможност за избор на различни училища-партньори с цел 

обхващане на по-голям брой ученици. На места съдилищата работиха в 

тясно сътрудничество с прокурорите от съответните окръжни и районни 

прокуратури. В градовете само с районни съдилища и районни 

прокуратури Програмата бе осъществявана съвместно поне в едно 

училище. Участваха 187 органа на съдебната власт, сред които 24 окръжни 

съдилища, 16 административни, 64 районни съдилища, 24 окръжни 

прокуратури, включително СГП и 58 районни прокуратури.  

 След приключване на учебната 2015/2016 година бе изготвен 

годишен анализ за провеждането на Образователната програма с обобщени 

„добри практики“. Участниците в Програмата дават положителна оценка 

за полезността ѝ, като голяма част от тях заявяват категорично желание да 

продължат работата в тази насока. Програмата получи още по-широк 

обществен отзвук, тъй като ОСВ реализираха в цялост или частично 

предложената им от ВСС информационна кампания. Осъществена бе добра 

комуникация по отношение на съдебните институции, като на места е 

работено съвместно с отдели „Закрила на детето“ или с неправителствени 
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организации (НПО). Реализирани са образователни посещения в 

съдилищата, проведени са дискусии и викторини, в отговор на проявения 

от учениците интерес са представени допълнителни теми. Концепцията на 

Програмата позволи максимално гъвкав и адаптивен подход, както по 

отношение на различните начини за провеждането им, така и чрез 

използване на широк набор от аудиовизуални, мултимедийни и печатни 

средства. Учениците са проявили интерес към теми, свързани с 

превенцията срещу употребата на наркотични вещества и престъпления, 

извършвани от наркозависими и непълнолетни лица; участието на децата в 

съдебните процеси и техните права; правните последици от прояви на 

насилие на ученици, употребата на наркотици и предлагането им на 

приятели; правата и задълженията на непълнолетните лица, превенцията и 

институциите, които защитават младите хора; производствата с участието 

на непълнолетни и наказателната отговорност преди навършване на 

пълнолетие; превенция срещу трафика на хора – как да търсят подкрепа и 

защита, кои са органите, които могат да им ги предоставят, конкретни 

премери от юридическата практика, свързани с „живия живот“; хулигански 

прояви на непълнолетни лица и последици, децата и компютърните/кибер 

престъпления. 

 Сред установените „добри практики“ са успешно съчетаване на 

инициативата „Ден на отворените врати“ с финализиране на 

Образователната програма, проведени брифинги и пресконференции в 

началото и края на учебната година. Тя е представена чрез интернет 

сайтовете на ОСВ и Facebook страниците им, изработени са и 

разпространени информационни материали – плакати, брошури, 

презентации, проведени са симулативни процеси, ролеви игри и дискусии, 

организирани са викторини, тестове, анкети, конкурси за есета и детски 

рисунки. Осигурена бе възможност за присъствие на реални съдебни 

процеси по граждански, наказателни и административни дела с предмет, 

съобразен с възрастта и интереса на децата; предоставени бяха безплатни 

екземпляри на Конституцията на Република България, проведени бяха 

информационни турове в съдебните сгради с посещение на съдебни зали, 

регистратури и съдебни деловодства, кабинети на съдии, места за 

задържани; презентирана бе организацията и работата на съда, 

демонстрирано бе образуването на граждански дела в деловодната 

система, разпределението на постъпилите дела чрез Централизираната 

система за случайно разпределение на делата, видео-конферентна връзка с 

други органи на съдебната власт и случаите на прилагането ѝ; на 

учениците бяха предоставени съдебни дела и съдебни актове, имащи 

отношение към темите от лекционния курс. 

 Комисия „Публична комуникация“ осъществяваше постоянна 

комуникация с органите на съдебната власт, работещи по програмата. С 

решения по протокол № 7/16.02.2016 г., протокол № 8/23.02.2016 г., 
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протокол № 12/22.03.2016 г., протокол № 13/29.03.2016 г., протокол № 

16/19.04.2016 г., протокол № 17/26.04.2016 г. и протокол № 18/10.05.2016 

г. са взети организационни решения във връзка с писма на 

Административен съд – Ямбол, Районен съд – Айтос, Окръжен съд – 

Хасково, Окръжен съд – Сливен, Районен съд – Свищов, Окръжен съд – 

Благоевград и Районна прокуратура – Видин. Изразена е благодарност към 

административните ръководители, магистратите и съдебните служители, 

участвали при реализирането на Образователната програма в Окръжен съд 

– Благоевград (протокол № 17/26.04.2016 г.), в Районна прокуратура – 

Видин (протокол № 18/10.05.2016 г.) и в Районен съд – Айтос (протокол № 

8/23.02.2016 г.).  

В изпълнение на решения на КПК експертните сътрудници 

обобщаваха своевременно „добрите практики“ при провеждане на 

Образователната програма и изготвиха годишен анализ за провеждането ѝ. 

Значението на Образователната програма бе откроено от Меглена 

Кунева – заместник-министър председател по координация на 

европейските политики и институционалните въпроси и министър на 

образоването и науката, по време на парламентарен контрол на 

проведеното на 20.05.2016 г. заседание на 43-то Народно събрание. 

  

2. Организиране на работни срещи на експертите „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 

 В изпълнение на решение на КПК по протокол № 7/23.02.2016 г. 

експертите от дирекция „Публична комуникация и протокол” и г-жа 

Магдалена Лазарова, член на ВСС и председател на КПК, участваха на 

24.02.2016 г., в организираната от ВКС работна среща на експертите 

„връзки с обществеността” от апелативните, окръжните и районните 

съдилища за обсъждане Плана за действие за изпълнение на 

Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020. Обсъдени бяха 

направените предложения от председателите на ВКС и ВАС в изпълнение 

на решение на КПК по протокол № 35/26.10.2015 г., с което бе поискано 

изразяване на становище от председателите на ВКС, ВАС и главния 

прокурор по предложението за прилагане на централизиран подход при 

определяне на необходимостта от обезпечаване на органите на съдебната 

власт с щатни бройки за експерти „връзки с обществеността”. 

 По покана на г-жа Таня Райнова, завеждащ отдел „връзки с 

обществеността” към Върховния административен съд, на 10.03.2016 г. 

експерт от дирекция „Публична комуникация и протокол” участва в 

работна среща на всички съдебни служители, отговарящи за връзките с 

обществеността в административните съдилища. Тема на срещата бе 
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„Прилагането и отчитането на изпълнението на Комуникационната 

стратегия на съдебната власт 2014-2020, изготвяне на План за действие за 

изпълнение на Комуникационната стратегия за 2016 г. от ВАС и 

административните съдилища, и обучение по модули от 

Комуникационната стратегия на ВАС. 

 На 12.04.2016 г. във ВСС бе проведена първа среща на Работната 

група по унифициране на оформлението на официалната кореспонденция и 

графичните символи на съдилищата, ръководена от г-жа Каролина 

Неделчева – член на КПК. Обсъден бе проект на Правила за унифициране 

на документите при кореспонденция между съдилищата, както и начина за 

изработване и избор на лого. Решено бе да се предложи на ВСС обявяване 

на конкурс за изработка на лого на съдилищата. Съставът на Работната 

група е утвърден с решение на КПК по протокол №34/20.10.2015 г., а с 

решение по протокол 33/13.10.2015 г. беше направено разпределение на 

членовете на КПК и експертните сътрудници към Комисията в работните 

групи, сформирани на годишната среща на лицата отговарящи за връзките 

с обществеността през 2015 г. С решение по протокол № 17/ 26.04.2016 г. 

КПК прие доклад и проект на Правила за идентичност на документите в 

съдилищата на Република България, представен от Каролина Неделчева – 

член на ВСС и председател на Работната група по унифициране на 

оформлението на официалната кореспонденция и графичните символи на 

органите на съдебната власт, и го внесе в Съдийската колегия. 

 На 10.05.2016 г. в НИП се проведе работна среща с участието на 

представители на Комисия „Публична комуникация” и експертите „Връзки 

с обществеността” от системата на Прокуратурата на Република България. 

Тема на работната среща бяха прилагането Комуникационната стратегия 

на съдебната власт 2014-2020 г. и изготвянето на ежегоден мониторингов 

доклад и оценка за изпълнението й, съобразно Механизма за мониторинг и 

оценка на изпълнението на Стратегията.  

 

3. Организиране и провеждане на „Ден на отворените врати” във ВСС 

и органите на съдебната власт 

 Комисия „Публична комуникация“ ежегодно събира информация от 

органите на съдебната власт за провежданите „Дни на отворени врати“. 

Данните се публикуват на интернет сайта на ВСС в рубриката 

„Пресцентър“, подрубрика „График за провеждане на инициативата „Ден 

на отворените врати“ в органите на съдебната власт за съответната година. 

С решение по протокол № 2/12.01.2016 г. КПК одобри проект на писмо до 

органите на съдебната власт за определяне на конкретна дата за 

реализирането на инициативата „Ден на отворените врати“ през 2016 г. и 
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възложи на експертните сътрудници да изпратят писмото до ОСВ за 

реализиране на инициативата.  

 Комисия „Публична комуникация“ с решение по протокол № 

15/12.04.2016 г. одобри сценарий за провеждане на Ден на отворените 

врати във ВСС, който бе предложен на ВСС. 

 С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 18/14.04.2016 г. 

ВСС определи Денят на отворените врати във ВСС да се проведе на 

06.06.2016 г., одобрен бе сценарий за провеждането му, обявен бе конкурс 

за ученическо есе, определена бе награда за победителя и бе определен 

съставът на Конкурсната комисия за оценяване на постъпилите есета, 

както следва: Магдалена Лазарова, Каролина Неделчева, Даниела Костова, 

Соня Найденова и Калин Калпакчиев. Бе определен срокът, в който 

членовете на ВСС могат да номинират медия/журналист за най-обективно 

отразяване дейността на Съвета. В изпълнение на решението, обявяването 

на победителя и връчването на наградата грамота и лаптоп се проведе в 

Деня на отворените врати на ВСС. Съдействие при разпространяване на 

информацията за организирането и провеждането на конкурса бе оказано 

от Министерството на образованието и науката чрез Регионалните 

инспекторати по образованието. 

 В „Деня на отворените врати” на Висшия съдебен съвет участваха 

ученици от 10 клас на 91-ва Немска езикова гимназия „Акад. проф. 

Константин Гълъбов“. Гости на събитието бяха Ваня Кастрева - началник 

на Регионалния инспекторат на образованието в София – град, и 

преподаватели от училището. В инициативата участваха членовете на ВСС 

Галина Карагьозова, Калин Калпакчиев, Камен Иванов, Магдалена 

Лазарова, Милка Итова, Светла Петкова и Соня Найденова, както и 

главният секретар на ВСС Димитър Тончев, директори на дирекции и 

служители в администрацията на ВСС. Приветствие от името на членовете 

на Съвета, към гостите отправи г-жа Милка Итова – член на Съдийската 

колегия. Поздрав към участниците в „Деня на отворените врати” поднесе и 

г-жа Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат на 

образованието в София - град. 

 Г-жа Итова връчи ежегодната награда „Грамота“ за медия/журналист 

за най-обективно отразяване на дейността на ВСС за 2015 г. на г-жа 

Силвия Великова – журналист и водещ в сутрешния блок „Преди всички“ 

по програма „Хоризонт“ на БНР, както и „Грамота“ и лаптоп на Пенка 

Стефанова Стефанова – ученичка от 11 „В” клас в Професионална 

гимназия по ветеринарна медицина „Иван Петрович Павлов“ – гр. Стара 

Загора, победител в конкурса за ученическо есе на тема „Законът и 

справедливостта“. С „Грамота“ е отличен и Николай Емилов Беремлийски 

– ученик в 12 клас на ПМГ „Акад. Иван Ценов“ – гр. Враца. Двете есета са 

публикувани на интернет сайта на ВСС, в раздел „Пресцентър“, подраздел 

„Дни на отворените врати“, както и във Facebook страницата на ВСС, с 
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което се запазва установената традиция от 2014 г. Отличените от Висшия 

съдебен съвет автори изразиха благодарност и поздравиха участниците в 

инициативата. В срещата с учениците главният секретар на Висшия 

съдебен съвет Димитър Тончев представи историята на Съвета, 

структурата и дейността на администрацията му. Презентирани бяха 

устройството и функциите на съдебната власт, както и статутът и 

дейността на ВСС. Участниците в „Деня на отворените врати” се запознаха 

с видеоматериали, представящи детското правосъдие, електронното 

правосъдие, структурата на органите на съдебната власт, получиха 

информационни брошури за съдебната власт и за правата на гражданите 

като свидетели в съдебен процес. 

 Демонстрирано бе online излъчването на заседания на колегиите и 

Пленума на ВСС. В рамките на Програмата учениците посетиха 

пресцентъра и заседателната зала на Съвета, където участваха в дискусия с 

членове на ВСС по интересуващите ги въпроси за избора на членове на 

Съвета от квотата на Народното събрание, доверието в съдебната власт и 

бъдещите им планове за професионална ориентация. По време на 

инициативата бе предоставена непосредствена възможност на граждани и 

ученици да се запознаят с дейността на ВСС и да получат максимално 

достъпна и разбираема информация за структурата и работата на органите 

на съдебната власт. 

 Проведената инициатива „Ден на отворените врати” е израз на 

откритостта и прозрачността в дейността на ВСС и на органите на 

съдебната власт и цели повишаване доверието на гражданите в тях.  

 През 2016 г., съгласно предварително публикувания график на 

интернет сайта на ВСС, в инициативата са се включили 142 органа на 

съдебната власт, както следва: апелативни съдилища – 4, военни 

съдилища, включително Военно-апелативен съд – 4, административни 

съдилища – 12, окръжни съдилища – 25, районни съдилища – 95, 

апелативна прокуратура – 1 и районна прокуратура – 1. 

От 30 органи на съдебната власт бяха получени отчети за 

провеждането на информационната кампания през 2015 г. 

 Въз основа на предоставени данни за изпълнението се налага извод 

за полезността на инициативата и необходимостта от нейното развитие и 

усъвършенстване. Проведените събития в Дните на отворените врати 

намират позитивно и широко отражение в регионалните средства за масова 

информация. 

 

4. Провеждане на пресконференции, брифинги, интервюта и срещи на 

членове на ВСС в медиите 
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 В периода 01.01.2016 г. – 01.06.2016 г. са реализирани 99 медийни 

изяви на членове на ВСС, от общо 157 за цялата година. Голяма част от тях 

са осъществени по инициатива и със съдействието на КПК. Най-често 

членове на Съвета са гостували в сутрешни блокове и предавания по БНР, 

БНТ, бТВ, БГ ОН ЕР и т. н. Традиционно представляващият и членове на 

Съвета дават брифинги по важни въпроси от дневния ред на заседанията на 

ВСС, респективно на Пленума, Съдийската и Прокурорската колегии.  

5. Анализ на медийните изяви на членовете на ВСС 

 По инициатива на КПК във връзка с проведено на 15.01.2016 г. 

заседание на Антикризисния щаб на ВСС, експертите към Комисията  

представиха на работно заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 

18.01.2016 г., доклад относно комуникацията на ВСС в кризисна ситуация, 

предвид актуални манипулационни ситуации.  

 Комисия „Публична комуникация“ с решение по протокол № 

14/05.04.2016 г. инициира осигуряване на централизиран медиен 

мониторинг за нуждите на цялата съдебна власт в изпълнение на 

Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014  –  2020 г., приета с 

решение на ВСС по протокол № 10/05.03.2015 г. 

 

6. Анализ на ефективността на Комуникационната политика на 

ВСС и на напредъка в изпълнение на Плана за действие за изпълнение 

на Комуникационната политика на ВСС 

 През периода 01.01.2016 г. – 01.06.2016 г. са изготвени и 

публикувани на интернет страницата на ВСС общо 220 прессъобщения.  

 На интернет страницата на ВСС е създадена рубрика „ВСС online“, 

посредством която потребителите на интернет могат да наблюдават 

директно заседанията на Пленума на ВСС, на Колегиите му и на важни за 

магистратите и обществото срещи. 

 С решение по протокол № 12/22.03.2016 г. КПК инициира позиция 

на Висшия съдебен съвет (протокол № 15/24.03.2016 г.) във връзка с 

епизоди на предаването „Директно по правни въпроси” с водещ адвокат 

Мария Колева, излъчени на 23.02.2016 г. и 08.03.2016 г. по национална 

телевизия „Скат”. Тя е публикувана на интернет страницата на ВСС в 

рубриката „Пресцентър” и изпратена до Съвета за електронни медии, 

Висшия адвокатски съвет и Национална телевизия „СКАТ”. 

 По инициатива на КПК на 20.01.2016 г. във ВСС бе проведена среща 

за обсъждане на темите в подготвяното проектно предложение от НИП по 

ОПДУ за провеждане на обучения по Комуникационната стратегия на 
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съдебната власт 2014-2020 г. На следваща среща на 25.01.2016 г. бе 

коментирано кои целеви групи по кои теми е необходимо да се обучават. 

 В изпълнение на решение на КПК по протокол № 10/08.03.2016 г. 

експертите от дирекция „Публична комуникация” проведоха на 11.03.2016 

г. работна среща с Кирил Арнаудов, и. ф. началник отдел „Правно 

обслужване, връзки с обществеността и човешки ресурси” той и експерт в 

специализираната администрация на ИВСС, Златина Георгиева, главен 

експерт „връзки с обществеността” в ИВСС и Виктория Лулева, програмен 

координатор в дирекция „Институционални и международни отношения” в 

НИП във връзка с изготвяне на мониторингов доклад и оценка за 

изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 

за 2015 г. и на План за действие за 2016 г. за изпълнение на 

Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 от съответните 

институции за 2016 г.  

 На 10.05.2016 г. В НИП се проведе работна среща с участието на 

представители на Комисия „Публична комуникация” и експертите „връзки 

с обществеността” от системата на Прокуратурата на Република България. 

Тема на работната среща бяха прилагането Комуникационната стратегия 

на съдебната власт 2014-2020 г. и изготвянето на ежегоден мониторингов 

доклад и оценка за изпълнението ѝ, съобразно Механизма за мониторинг и 

оценка на изпълнението на Стратегията.  

 С протокол № 7 от 16.02.2016 г. КПК прие за запознаване проект на 

Медийна стратегия на съдебната власт, изработен от Работна група, 

създадена с решение на Комисия „Публична комуникация“ по протокол № 

33/13.10.2015 г. В състава ѝ влизат Соня Найденова и Калин Калпакчиев – 

членове на Съдийската колегия на ВСС, Вероника Бозова – съдия в 

Районен съд – Враца, Кремена Капралова – главен експерт „връзки с 

обществеността“ при АВСС, Катя Няголова – експерт „връзки с 

обществеността“ в Административен съд – Ямбол, Стела Цонева – експерт 

„връзки с обществеността“ в Окръжен съд – Габрово, Елена Бангиева – 

експерт „връзки с обществеността“ в Апелативен съд – Варна, Мариана 

Керезиева – експерт „връзки с обществеността“ в Окръжен съд – Пловдив 

/напуснала/, Стела Янкова – експерт „връзки с обществеността“ в Районен 

съд – Варна и Елена Кулева – експерт „връзки с обществеността“ в 

Окръжен съд – Варна. 

 

7. Изготвяне на годишен анализ съобразно Механизма за мониторинг 

и оценка на изпълнението на Комуникационната стратегия на 

съдебната власт 2014-2020 

 По предложение на КПК Висшият съдебен съвет през 2016 г.  

създаде раздел към Годишните доклади на ВСС, ИВСС, ВАС и на ПРБ, 
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съдържащ информация за напредъка по изпълнение на Комуникационната 

стратегия на съдебната власт. Целта е да се установи, доколко 

Комуникационната стратегия се реализира успешно и при необходимост 

органите на съдебната власт да предприемат съответните действия за 

преодоляване на дефицити в прилагането ѝ. Така мониторингът и оценката 

на Комуникационната стратегия ще се осъществяват чрез набиране на 

релевантна информация от органите на съдебната власт, която се обобщава 

в специално създаден раздел в годишните доклади на съответните 

институции. Системата за проследяване и оценка на реализирането на 

Стратегията осигурява навременност и координация на действията от 

страна на институциите, ангажирани в изпълнението на Стратегията, както 

и комуникация с всички заинтересовани страни.  

 

8. Провеждане на церемонии за награждаване на магистрати по чл. 

303 от ЗСВ – в изпълнение на Правилата за определяне на условията, 

реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи 

 В изпълнение на решение по протокол № 35/18.06.2016 г. от 

заседание на Пленума на ВСС на официална церемония в зала 

„Тържествена“ в Съдебната палата – гр. София, 37 кандидати за младши 

съдии и 32 кандидати за младши прокурори от випуск 2015 г. – 2016 г. 

получиха удостоверения за завършено задължително първоначално 

обучение по ЗСВ и решения за назначения. На официалното събитие 

присъстваха административни ръководители на органи на съдебната власт, 

представители на посолствата на Кралство Великобритания и Република 

Португалия, конституционни съдии, членове на Висшия съдебен съвет, 

председателят на Висшия адвокатски съвет, председателят на УС на 

Асоциацията на прокурорите в България, председателят на Съюза на 

съдиите в България, представители на ръководството на Националния 

институт на правосъдието, постоянни и временни преподаватели в 

Института, родители и близки на младите магистрати. Приветствия бяха 

поднесени от г-жа Милка Итова, член на ВСС, член на Съдийската колегия 

и председател на Комисията по предложенията и атестирането, която 

откри тържествената церемония, от председателя на Комисията по правни 

въпроси при 43-ото НС г-н Данаил Кирилов , министъра на правосъдието 

г-жа Екатерина Захариева , председателя на Върховния касационен съд г-н 

Лозан Панов, председателя на Върховния административен съд г-н Георги 

Колев и представляващия ВСС г-н Димитър Узунов. 

 От страна на прокуратурата приветствие поднесе заместникът на 

главния прокурор г-жа Пенка Богданова.   

 След официалните слова г-н Лозан Панов прочете клетвата за 

младши съдии по чл. 155 от Закона за съдебната власти, а г-н Румен Боев, 

член на ВСС, член на Прокурорската колегия и зам.-председател на 
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Комисията по предложенията и атестирането – тази по чл. 156 от Закона за 

съдебната власт за младшите прокурори.  

 От името на младшите съдии Пламена Славова, а от името на 

младшите прокурори Диана Йорданова благодариха на своите 

преподаватели.  

 Експертите в дирекция „Публична комуникация и протокол“ 

оказваха съдействие на органите на съдебната власт при организиране на 

церемонии по встъпване в длъжност на магистрати. Запазена бе 

установената практика при встъпване на новоназначени и/или повишени в 

длъжност магистрати на интернет сайта на ВСС в раздел „Пресцентър“ – 

„Новини“ да се публикуват линкове към прессъобщенията по темата, 

публикувани на сайтовете на съответните органи на съдебната власт.   

 

9. Провеждане на Стажантска програма в администрацията на ВСС за 

студенти по „Право” III и IV курс от юридическите факултети на 

Висшите учебни заведения 

 Програмата за провеждане на стаж за студентите от юридическите 

факултети в администрацията на Висшия съдебен съвет се реализира от 1 

юни 2013 г. Стажантската програма е неплатена и има за цел 

популяризиране дейността на ВСС сред бъдещите юристи чрез 

предоставяне на възможност лично да се запознаят с функциите на 

кадровия орган на съдебната власт и организацията на неговата 

администрация. През 2016 г. се запази добрата практика и сътрудничество 

с деканите на юридическите факултети и Студентските съвети към 

съответните ВУЗ-ове да съдействат за популяризиране на Програмата. 

 Информацията на интернет сайта на ВСС в раздел „Стажантска 

програма” своевременно се допълваше и актуализираше с цел максимално 

улеснение на желаещите да участват студенти. Във връзка с приемането на 

ЗИД на КРБ и ЗИД на ЗСВ бяха актуализирани въпросниците, които 

попълват кандидатите за стаж, и въз основа на които се одобряват техните 

кандидатури. През 2016 г. документи за участие в Стажантската програма 

са подали 72 студенти от осем юридически факултети по специалност 

„Право”, като за първи път сред кандидатите беше български студент, 

изучаващ право в чужбина. Разпределението е, както следва:  

 1. СУ ”Свети Климент Охридски” – 52-ма студенти;  

 2. ЮЗУ ”Неофит Рилски” – 5-ма студенти;  

 3. Университет за национално и световно стопанство – 3-ма 

студенти; 

 4. ВСУ „Черноризец Храбър” – 3-ма студенти;  

 5. Бургаски свободен университет – 3-ма студенти; 

 6. ПУ „Паисий Хилендарски” – 2-ма студенти;  

 7. Нов български университет – 2-ма студенти;  
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 8. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – 1 студент;  

 9. Университет в Нотингам, Великобритания – 1 студент.  

 Както се вижда през 2016 г. най-много студенти са кандидатствали 

от СУ ”Климент Охридски”, следван от ЮЗУ „Неофит Рилски”, като на 

трета позиция с равен брой участници са УНСС, ВСУ „Черноризец 

Храбър” и Бургаски свободен университет. Следват ПУ „Паисий 

Хилендарски”, Нов български университет и ВТУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”. За първа година има кандидат от чужбина – български студент, 

обучаващ се в Университета в Нотингам, Великобритания. 

 От кандидатствалите 72-ма студенти, 29 са положили успешно теста 

за предварителен подбор и след успешно приключване на стажа са 

получили удостоверения. 

 И през 2016 г. стажът се провеждаше в четирите дирекции, 

определени в Програмата: „Правна”, „Съдебни кадри и конкурси на 

магистрати”, „Международна дейност”, „Публична комуникация и 

протокол”. От средата на годината поради заявен интерес от стажанти, в 

Програмата бе включен отдел „Европейски проекти”. Продължава 

възможността стажантите да присъстват в Пресцентъра и оттам да 

наблюдават провеждането на заседанията на двете Колегии и Пленума на 

ВСС. Висока отговорност и ангажираност бе проявена от стажантите през 

месец септември 2016 г., които активно се включиха в подготовката и 

провеждането на честването на 25-ата годишнина от конституирането на 

Висшия съдебен съвет, подпомагайки организационно дирекция 

„Публична комуникация и протокол”. Приятна изненада през изтеклата 

година се оказа медийна изява на Вержин Хугасян – студент от ПУ 

„Паисий Хилендарски”, която в интервю за електронния сайт „Karieri.bg” 

популяризира Стажантската програма и споделя мнението си за 

протичането й .  

 

11. Излъчване на заседанията на ВСС в Интернет при наличие на  

финансов и технически ресурс 

За първи път на 7 април 2016 г. Висшият съдебен съвет излъчи 

заседанието си online в реално време на своята интернет страница. Това е 

реализирано в изпълнение на решение на КПК по протокол № 5/02.02.2016 

г. и решение на ВСС по протокол №7 от 4 февруари 2016 г. и т. 3.4. от 

Комуникационната политика на ВСС, приета с решение на ВСС по 

протокол № 26/04.07.2013 г. Прякото излъчване е в отговор на 

изискванията, залегнали в Закона за изменение и допълнение на Закона за 

съдебната власт. На интернет страницата на ВСС - 

http://www.vss.justice.bg/ беше създадена рубрика „ВСС online“, 

посредством която потребителите на интернет могат да наблюдават 

директно заседанията на Съвета.  

http://www.vss.justice.bg/
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Презентация „Online” излъчване на заседанията на ВСС” бе 

представена от г-жа Магдалена Лазарова – председател на КПК пред 

посланици и представители на чуждестранните дипломатически 

представителства акредитирани у нас от страните - членки на Европейския 

съюз, Кралство Норвегия, Съединените американски щати. Това се случи 

по време третата им информационна среща с членове на ВСС,  проведена 

на 11 април 2016 г.  в сградата на Висшия съдебен съвет. Тя бе представена 

и пред ученици и студенти, участници в Деня на отворени врати във ВСС, 

проведен на 06.06.2016 г. Посредством online излъчването бе 

популяризирана срещата на членове на Съдийската колегия на ВСС със 

съдии и съдебни служители от Софийския районен съд, проведена на 

09.12.2016 г. 

 


