
РЕГИСТЪР  

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С 
КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ   

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2017 г. 

 3 - 7 юли 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Милка Итова, Каролина 

Неделчева, Румен Георгиев и Румен Боев участваха в учебно посещение в 

кралство Нидерландия във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на 

процедурите по атестация и дисциплинарна практика в съдебната система“, 

Дейност 3 „Разработване на модел за формиране на възнагражденията и 

допълнителните придобивки на магистратите“. 

10 - 12 юли 

Представляващият Висшия съдебен съвет Димитър Узунов и членовете 

на ВСС – Милка Итова, Галя Георгиева, Галина Карагьозова, Даниела 

Костова, Елка Атанасова, Камен Иванов, Каролина Неделчева, Магдалена 

Лазарова, Незабравка Стоева, Розалин Трендафилов, Румен Георгиев, 

Юлиана Колева, Ясен Тодоров взеха участие в XII-та Конференция на 

Балканската и Евро-Средиземноморската мрежа на съдебните съвети, която 

се проведе в Бургас. 

17- 21 юли 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Милка Итова и Румен Боев 

участваха в учебно посещение в Република Австрия във връзка с изпълнение 

на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната 

практика в съдебната система“, Дейност 3 „Разработване на модел за 

формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки на 

магистратите“. 

 28 юли 

Галя Георгиева - член на Съдийската колегия на ВСС присъства на 

тържественото встъпване в длъжност на новоизбрания административен 

ръководител – председател на Софийски районен съд – Александър Ангелов, 

което се състоя в конферентната зала на Съдебната палата - София. 

 



 

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2017 г. 

 5 юни 

Членовете на Прокурорската колегия на ВСС – Магдалена Лазарова и 

Елка Атанасова присъстваха на официалното откриване на сградата на 

Районна и Окръжна прокуратура в гр.Кюстендил. От името на ВСС бе 

връчена картина. 

8 юни 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Каролина Неделчева, Незабравка 

Стоева,Соня Найденова, Елка Атанасова и Калин Калпакчиев участваха в 

конференция на тема „Съдебната реформа: Гласът на бизнеса“, която се 

организира от Американската търговска камара в България, Британско-

българската бизнес асоциация и Конфиндустрия България. 

12 юни 

Галя Георгиева – член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 

присъства на встъпването в длъжност в Окръжен съд-Пловдив на съдиите от 

Районен съд-Пловдив – Недялка Свиркова-Петкова, Веселина Печилкова, 

Весела Евстатиева и Станислава Бозева. 

14 юни 

Представляващият Висшия съдебен съвет - Димитър Узунов и 

членовете на Съвета – Соня Найденова, Юлия Ковачева, Ясен Тодоров и 

Румен Георгиев се срещнаха с представителите на експертната мисия на 

Европейската комисия г-н Уилиам Слийт – и.д. директор на дирекция, 

Генерален секретариат; г-н Жулиен Мусние – заместник-началник на отдел, 

Генерален секретариат; г-н Туе Фосдал – Генерален секретариат; г-н Юри 

Бюрер-Тавание – Генерален секретариат и г-н Инго Войщенфелд – Генерална 

дирекция „Правосъдие“. На срещата присъства и министъра на правосъдието 

Цецка Цачева. 

 

 

21-23 юни 



Представляващият Висшия съдебен съвет - Димитър Узунов взе 

участие в дискусията за обсъждане на доклада за изпълнение на препоръките 

към България от Четвъртия кръг на оценка на Групата държави срещу 

корупцията – ГРЕКО, която се проведе в гр.Страсбург, Франция. 

 

30 юни  

Членовете на ВСС – д-р Незабравка Стоева, Юлия Ковачева, Розалин 

Трендафилов и Ясен Тодоров присъстваха в Националния институт на 

правосъдието на церемонията по връчването на удостоверенията за 

завършено задължително първоначално обучение по ЗСВ и решенията на 

ВСС за назначаването на кандидатите за младши съдии и младши прокурори. 

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2017 г. 

 4 май 

Представляващият ВСС Димитър Узунов присъства на заседанието на 

44-то Народно събрание на Република България, на което ще се проведе 

избор на министър - председател и членове на Министерския съвет. 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Милка Итова и Ясен Тодоров 

участваха в кръгла маса на тема „2017 г.: Парламентът, Висшият съдебен 

съвет и перспективите за съдебната реформа“, организирана от форум „Право 

и справедливост“. 

29 май 

Представляващият ВСС Димитър Узунов, и членовете на Съвета - Галя 

Георгиева, Светла Петкова, Елка Атанасова и Михаил Кожарев присъстваха 

на официалното откриване на новата сграда на Съдебната палата в гр.Петрич. 

От името на ВСС бе връчена икона на „Свети Георги“. 

Членовете на комисия „Дисциплинарни производства и взаимодействие 

с ИВСС“ към Съдийската колегия - Милка Итова, Юлия Ковачева и Калин 

Калпакчиев и членовете на комисия „Дисциплинарни производства и 

взаимодействие с ИВСС“ към Прокурорската колегия – Незабравка  Стоева и 

Магдалена Лазарова се срещнаха в заседателната зала на Съвета с албанска 

делегация, която е на учебно посещение на българските правосъдни 

институции. Делегацията бе в състав: г-жа Анила Лека – прокурор, Главна 



прокуратура; г-н Алфред Прогонати – прокурор, Главна прокуратура; г-н 

Артур Малай, съдия в Административния апелативен съд, г-жа Марсела Пепи 

– инспектор, Инспекторат на Висшия съвет на правосъдието; г-жа Марсида 

Ксаферлари, Главен инспектор, Инспекторат на ВСС, г-жа Анита Михайлова 

и г-жа Клодиана Фогли, EURALIUS национални експерти към ВСП и 

Върховния съд. 

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2017 г. 

5 април 

Главният прокурор на Република България и председател на 

Прокурорската колегия Сотир Цацаров и членовете на Прокурорската 

колегия към ВСС  Васил Петров, Елка Атанасова, Магдалена Лазарова, 

Михаил Кожарев, Незабравка Стоева,  Розалин Трендафилов, Румен Боев,  

Румен Георгиев, Юлиана Колева и Ясен Тодоров се срещнаха с  Ксени 

Димитриу – главен прокурор към Върховния съд на Република Гърция,  

Георгиос Панделис – заместник на главния прокурор, и Ламброс Цокас – 

ръководител на Прокуратурата в гр. Солун. 

7 април 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Юлиана Колева и Юлия 

Ковачева присъстваха на годишното отчетно събрание на Апелативен съд - 

Бургас. 

19 април 

Представляващият Висшия съдебен съвет Димитър Узунов присъства 

на откриването на сесията на първото заседание на 44-то Народно събрание. 

Членовете на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна 

статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет – Калин 

Калпакчиев, Соня Найденова, Магдалена Лазарова, Галина Карагьозова и 

Елка Атанасова се срещнаха с г-н Ричард Л.Гейбриъл – съдия във Върховния 

съд на щата Колорадо, САЩ. 

 

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2017 г. 



1 март 

Членът на Висшия съдебен съвет Галя Георгиева присъства на 

честването на 10-та годишнина от създаването на Административен съд, гр. 

Хасково. 

Членът на Висшия съдебен съвет Юлия Ковачева присъства на 

честването на 10-та годишнина от създаването на Административен съд, 

гр.Кюстендил. 

6 март 

Членовете на ВСС Галя Георгиева, Даниела Костова, Соня 

Найденова и Калин Калпакчиев присъстваха на прием в Британското 

посолство, посветен на въпросите на съдебната власт, по случай посещението 

на Сър Стенли Бърнтън и Сър Стефен Силбер от фондация „Слин“. 

12 - 15 март 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Милка Итова и Калин 

Калпакчиев взеха участие в среща на екипа по Проект 2 „Алтернативно 

решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите“, която се 

проведе в гр.Любляна, Словения. 

13 март 

Представляващият Висшия съдебен съвет Димитър Узунов и 

членовете на Прокурорската колегия към ВСС - Елка Атанасова, Галя 

Георгиева и Магдалена Лазарова присъстваха на честването на 10-та 

годишнина от създаването на Административен съд, гр.Благоевград. 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Галина Карагьозова, 

Магдалена Лазарова и Соня Найденова присъстваха в организирания от 

Министерство на правосъдието семинар на тема „Мотивиране на съдебните 

актове с практика на ЕСПЧ – как да се избягват нарушения на Конвенцията“. 

14 март 

Представляващият ВСС Димитър Узунов и членовете на Съвета – 

Каролина Неделчева, Галина Карагьозова, Соня Найденова, Магдалена 

Лазарова, Елка Атанасова и Михаил Кожарев  взеха участие в конференция 

„Ефективност на съдебната система“ организирана от Министерство на 

правосъдието с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. 

Събитието се проведе в гранд-хотел „София“. 



15 март 

Членовете на Висшия съдебен съвет - Галя Георгиева и Ясен Тодоров 

присъстваха на официалното представяне на новосъздаденото „Сдружение на 

администрацията в органите на съдебната власт“. Форумът се проведе в зала 

„Тържествена“ на Съдебната палата. 

15 - 18 март 

Членът на Висшия съдебен съвет Юлия Ковачева взе участие в среща 

на екипа по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието 

– продължение“, която се проведе в гр.Виена, Австрия. 

17 март 

Представляващият ВСС Димитър Узунов и членовете на Съвета – 

Галина Карагьозова, Каролина Неделчева, Соня Найденова, Милка Итова, 

Мария Кузманова, Светла Петкова и Камен Иванов присъстваха на 

тържественото честване на 10-годишнината от създаването на 

административните съдилища в България, което се проведе в аулата на СУ 

„Свети Климент Охридски“. 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Галина Карагьозова, Соня 

Найденова и Калин Калпакчиев присъстваха на честването на 20-та 

годишнина от учредяването на Съюза на съдиите в България, което се 

проведе в зала „Средец“ на хотел „Балкан“. 

Членът на Висшия съдебен съвет - Камен Иванов присъства на 

годишното отчетно събрание на Окръжен съд - Кюстендил. 

24 март 

Членът на Висшия съдебен съвет - Камен Иванов присъства на 

годишното отчетно събрание на Окръжен съд – Враца. 

 

30 март – 1 април 

Членът на Висшия съдебен съвет Елка Атанасова взе участие в 

семинар на Европейската мрежа на съдебните съвети на тема „Електронно 

правосъдие“, който се проведе в гр.Амстердам, Холандия. 

 



 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017 г. 

 

15 февруари 

Представляващият Висшия съдебен съвет Димитър Узунов и членовете 

на ВСС – Милка Итова, Галя Георгиева, Соня Найденова, Галина 

Карагьозова, Юлия Ковачева, Камен Иванов и Ясен Тодоров присъстваха на 

честването на 10-та годишнина от създаването на Административен съд - 

София-град. 

20-23 февруари 

Представляващият Висшия съдебен съвет Димитър Узунов и членът на 

ВСС Милка Итова взеха участие в среща на Изпълнителния борд на 

Балканската и Евро-средиземноморската мрежа на съдебните съвети 

(БЕСМСС), в гр.Тирана, Албания. 

21 февруари 

Членовете на Висшия съдебен съвет – Незабравка Стоева-координатор 

на проекта от страна на ВСС, Елка Атанасова, Румен Георгиев и Розалин 

Трендафилов присъстваха на откриваща конференция по проект 

„Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и 

комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и 

регистри в сектор „Правосъдие“ по Оперативна програма „Добро 

управление”,  изпълняван от Министерство на правосъдието в партньорство с 

Висшия съдебен съвет. 

22 февруари 

Членовете на Висшия съдебен съвет Юлия Ковачева, Соня Найденова, 

Магдалена Лазарова, Елка Атанасова и Калин Калпакчиев присъстваха на 

церемонията по връчване на наградите в конкурса „Юрист на годината 2016“. 

 

 

25 февруари 



Членът на Висшия съдебен съвет и председател на Комисия по правни 

и институционални въпроси  Юлиана Колева присъства на годишното Общо 

събрание на адвокатите от страната, което се проведе в Националния дворец 

на културата. 

27 февруари 

Членът на Висшия съдебен съвет Елка Атанасова присъства на 

встъпителна пресконференция по проект „Въвеждане на електронно 

правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на 

отворени данни и електронни услуги за КАО на гражданите и институциите“, 

по който Прокуратурата на Република България е бенефициент. 

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017 г. 

 

13 януари 

На официално посещение в София беше заместник-генералния секретар 

на Европейската комисия с ресор Механизъм за сътрудничество и оценка 

(МСО), г-жа Параскеви Миху. В рамките на посещението, на организираната 

в НИП среща с ръководството на съдебната система участваха 

представляващият Висшия съдебен съвет г-н Димитър Узунов, председателят 

на ВКС г-н Лозан Панов и главният прокурор г-н Сотир Цацаров. На срещата 

г-жа Миху бе придружена от г-н Уилиям Слийт, и.д. директор на дирекция в 

Генералния секретариат на ЕК и г-н Юри Бюрер-Тавание, постоянен 

съветник в Представителството на ЕК в България, Генерален секретариат – 

„Механизъм за сътрудничество и оценка”.  

19 януари 
 
Представляващият Висшия съдебен съвет Димитър Узунов присъства в 

Народното събрание на полагането на клетвата на новоизбрания президент 

Румен Радев. 

 

 
 
22 януари 
 



Представляващият Висшия съдебен съвет Димитър Узунов присъства 

на тържествената церемония по встъпване в длъжност на президента на 

Република България Румен Радев. 

 

 


