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Отчет за дейността на комисия „Международна дейност”  

(октомври-декември 2012 г.) 

 
Комисия „Международна дейност” се състои от 5 членове, който заседават най-

малко веднъж седмично. За периода от 3 октомври – до 19 декември, комисията е 

провела 8 заседания, на които е разгледала и обсъдила въпроси от своята 

компетентност съгласно чл. 27 от Правилника за организация на дейността на ВСС и 

неговата администрация.  

През отчетния период Комисия ‘Международна дейност” прие доклад относно 

предложения за дейности на комисия „Международна дейност” на Висшия съдебен 

съвет за включване в Годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет за 

2012 - 2013г.  

Комисията даде становище по молбата на г-жа Росица Бузова – съдия в 

Административен съд София-град, по отношение изпълнението на задълженията на 

Росица Бузова като EULEX граждански съдия от международния личен състав на 

Мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово. 

Беше преразгледано и изменено решение по протокол № 28 от 12.09.2012 г. във 

връзка с Решение по протокол № 27 от 25.07.2012 г. на комисия „Международно 

правно сътрудничество” за командироване в чужбина на магистрати за обучения в 

рамките на Европейската мрежа за съдебно обучение и други международни 

институции и организации за съдебно обучение организирани от Националния 

институт на правосъдието. Съгласно направеното изменение, директорът на 

Националния институт на правосъдието командирова в чужбина магистрати за участие 

в обучения в рамките на Европейската мрежа за съдебно обучение и други 

международни институции и организации за съдебно обучение, организирани от 

Националния институт на правосъдието, след съгласуване с административния 

ръководител на съответния магистрат и уведомява за това Висшия съдебен съвет. 

Беше взето решение освен периодично получаваната информация от органите на 

съдебната власт относно командированите от тях лица, докладите за извършената 

работа да бъдат изпращани и до ВСС, за сведение. С решение на комисията във връзка 

с представените доклади от страна на командированите от ВСС лица, бяха одобрени 

реквизити, които трябва да съдържа доклада на командировано лице в изпълнение на 

чл. 38 от Наредбата на служебните командировки и специализации в чужбина.  

Информация, свързана с формирането на новия състав на Висшия съдебен съвет, 

беше публикувана в интернет-страницата на Европейската мрежа на съдебните съвети. 

Взети са решения за командироване на представители на съдебната система и на 

ВСС за продължаване работата на проектните екипи на ЕМСС и на сътрудничеството с 

Европейската мрежа на съдебните съвети, Регулаторните съдебни органи на 

Балканския регион” и Европейската мрежа по граждански и търговски дела. 

            В изпълнение на задължението си по чл. 27, т.6 във връзка с утвърждаване на  

информацията в електронния регистър на международните проекти и програми в 

областта на съдебната система бе свикана среща на Координационния съвет при ВСС за 

координация и поддържане на регистър на международните програми и проекти, 

осъществявани в сектор „Правосъдие”. Срещата беше проведена на 19 ноември 2012 г. 

и имаше за цел да се очертаят последващите действия по актуализиране на Регистъра 

на международните проекти и програми, който се поддържа на интернет- страницата на 

Висшия съдебен съвет.  Бяха представени предложения и идеи за реда и 

периодичността на предоставяне на актуална информация от органите на съдебната 

власт по осъществяваните от тях проекти. 

 Що се отнася до подаденото от Висшия съдебен съвет проектно предложение 

“Подобряване на квалификацията на членовете и служителите на ВСС” по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
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“Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ “Управление на човешките ресурси”, 

подприоритет 2.4. “Компетентна съдебна система и ефективно управление на 

човешките ресурси”, комисия «Международна дейност» определи следния екип за 

управление:   

 1.   Милка Итова – член на ВСС и ръководител на проекта; 

 2.   Магдалена Лазарова – член на ВСС и координатор 1 по проекта; 

 3.   Мария Зафирова – външен експерт – координатор 2 по проекта; 

 4. Евгения Кръстева – гл. експерт – счетоводител, дирекция «Бюджет и 

финанси», АВСС; 

 5. Мартин Величков – мл.експерт – юрисконсулт, дирекция «Международна 

дейност», АВСС. 

Във връзка със задължението на комисия „Международна дейност” съгласно чл. 

27, т. 1 да координира работата на ВСС по изпълнение на мерките по механизма за 

проверка и сътрудничество, от страна на дирекция „Международна дейност” се 

изготвят ежемесечни отчети за предприетите действия 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. По предложение на комисия „Международна дейност” 

всеки трети понеделник от месеца се провежда общо заседание на председателите на 

постоянните комисии на Висшия съдебен съвет, за обсъждане на предприетите мерки 

по Графика.   

На 27 ноември 2012 г. в сградата на Висшия съдебен съвет се проведе среща с 

представители на мисия на Европейската комисия по линия на Механизма за 

сътрудничество и оценка.  От страна на ВСС в нея се включиха, както следва: 1. Соня 

Найденова – представляващ ВСС и председател на комисия „Международна дейност”; 

Милка Итова – председател на Комисията по приложенията и атестирането на съдии, 

прокурори и следователи; Юлияна Колева - председател на Комисията по правни 

въпроси; Магдалена Лазарова - председател на Комисия „Публична комуникация”; 

Незабравка Стоева -  председател на Комисията по предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси, и взаимодействие с Инспектората към ВСС – не присъства на 

срещата по независещи от нея причини; Васил Петров - председател на Комисията по 

дисциплинарните производства; Калин Калпакчиев - председател на Комисията по 

анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт. За 

запознаване на останалите членове на Съвета с обсъжданията в рамките на срещата, 

дирекция „Международна дейност” на ВСС изготви подробен доклад. 

В периода 25-28 ноември 2012 г. беше осъществено посещение на делегация от 

ВСС във Върховния съвет на магистратурата на Румъния в гр. Букурещ. Съставът на 

делегацията беше, както следва: Камен Ситнилски, Камен Иванов, Галина Карагьозова, 

Каролина Неделчева – членове на Висшия съдебен съвет и Христина Тодорова – 

директор на дирекция “Международна дейност” в Администрацията на ВСС.  

В отговор на осъществената визита, Висшият съдебен съвет отправи покана до 

членовете на Върховния съвет на магистратурата на Румъния да посетят България през 

втората половина на месец март 2013 г. В рамките на предстоящото работно посещение 

ще бъде изработена съвместна декларация от двата висши съдебни съвета за 

управление на съдебната власт по напредъка на страните по Механизма за 

сътрудничество и проверка, която да бъде изпратена до Европейската комисия за 

подкрепа на последващи стъпки, които да доведат до премахване на Механизма за 

сътрудничество и проверка. 

Като важно за международната дейност на ВСС се очерта и участието на Соня 

Найденова - представляващ Висшия съдебен съвет и председател на комисия 

„Международна дейност”, в регионална конференция, организирана от 

Министерството на външните работи на Република Франция като част от поредица от 
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регионални конференции на тема „Правосъдие и права на човека в Югоизточна 

Европа”.  Целта на тези събития е насърчаването на обмена на регионални ниво по 

темите от глава 23 от преговорите за присъединяване (съдебна власт и фундаментални 

права). Конференцията се проведе в гр. Тирана, Албания.  

В резултат от това посещение е и последващото задълбочаване на двустранните 

отношения между Висшия съдебен съвет на Република България и Висшия съвет по 

правосъдие на Албания. Първа стъпка в тази посока е отправената покана от страна на 

ВСС за посещение на представители на партньорската институция, което ще се проведе 

през месец април 2013 г. 

Освен с Албания Висшият съдебен съвет предприе активни действия за 

задълбочаване на отношенията и с Върховния съвет на съдиите и прокурорите на 

Република Турция. В тази връзка е отправена покана от турска страна за осъществяване 

на работно посещение в периода 7 – 10 май 2012 г. Няма ограничение в броя на 

поканените представители от ВСС, като конкретните имена са в процес на уточняване. 

Освен засилването на двустранните отношения със сходни институции от 

Албания, Турция и Румъния, Висшият съдебен съвет инициира започването на диалог с 

Германската фондация за международно правно сътрудничество (ИРЗ), с която в 

миналото е имал успешна съвместна дейност. На 29 ноември 2012 г. се проведе среща 

между представители на фондацията и експертите от дирекция «Международна 

дейност» за уточняване на същността и параметрите на сътрудничеството между двете 

институции за 2013 г. Месец април е определен за период на провеждане на кръгла 

маса на тема «Мерки за повишаване доверието на обществото в съдебната система» - 

първи етап от двустранното сътрудничество. Участие в кръглата маса ще вземат: 

членовете на комисии „Международна дейност” и „Публична комуникация” на ВСС; 

служителите от дирекции „Международна дейност” и „Публична комуникация и 

протокол” на ВСС. 

През разглеждания период е получена покана от Министерство на правосъдието 

за участие на представители на ВСС в създадената работна група за въвеждане в 

националното законодателство на изискванията на Директива 2010/64/ЕС за правото на 

устен и писмен превод в наказателното производство, в която ще се включат не само 

представители на министерството, но и представители на съда и прокуратурата, 

университетски преподаватели, организации на преводачи. От страна на 

Администрацията на Висшия съдебен съвет за участие са определени, както следва: 

Христина Тодорова – директор на дирекция “Международна дейност” и Красимира 

Василева – началник отдел “Юридическо осигуряване дейността на комисиите при 

ВСС”. 

 

Дирекция „Международна дейност” 

26.02.2013 г. 


