
НОМИНАЦИЯ ЗА ВЕРОНИКА БОЗОВА 

Секцията при РС Враца предлага на вниманието на ОС кандидатурата на 

съдията от ВРС Вероника Бозова. Предлагаме качествен човек, с 

компетентност, инициативност и неизчерпаема енергия. Голяма част от 

инициативите в съда са свързани с него. Намираме, че ще бъде 

изключително полезен на ССБ в качеството на член на УС. 

Вносител на предложението: 

Секцията на Районен съд Враца 

 

 

НОМИНАЦИЯ ЗА ВЛАДИСЛАВА ЦАРИГРАДСКА 

 

Във връзка с предстоящия избор на членове на УС на Съюза, по т.5 

от дневния ред на Годишното- общо отчетно изборно събрание, насрочено 

за 10-11.ноември 2018 г. в гр.София предлагам на вниманието Ви, за член 

на УС, кандидатурата на съдията от районен съд гр.Луковит - Владислава 

Цариградска. Същата понастоящем е член на Контролния съвет на Съюза 

и отговоря на формалните критерии по чл. 27, пр.2 от Устава, а 

предложението ми е мотивирано от притежаваните от колегата 

Цариградска личностни и професионални качества,  които по моя 

преценка, й позволяват достойно да се справи с предизвикателствата, 

стоящи пред Съюза на съдиите в България  - укрепване обществения 

престиж на съдилищата в България, непрекъснато и безусловно отстояване 

върховенството на правото и независимостта на съдебната власт. 

Съдия Цариградска започва кариерата си в съдебната система като 

младши съдия в Ловешкия окръжен съд на 23.09.2010 г., непосредствено 

след дипломирането си, като редовен студент, по специалността „Право”,   

в Юридически факултет на Софийския университет ”Св.Климент 

Охридски”, придобита по установения законов ред правоспособност през 

м. 11. 2009 г. и проведено 6-месечно обучение в НИП.  

Като съдия в Луковитския районен съд, в който е ноторно, че по 

обективни причини няма обособени граждански и наказателни състави, 

съдия Владислава Цариградска разглежда всички видове дела. Освен с 

пряката правораздавателна дейност и задължителното, за тази степен 

съдилища, даване на дежурства същата е ангажирана и с осъществяване на 

служебен контрол върху поведението на условно осъдените по реда на 

чл.67, ал.5 НК, върху прилагането на принудителни медицински мерки и 

задължителното лечение на психично болни хора, с участие както в 

множество срещи с ученици от училищата, в които учат деца от ромската 

общност в района, така и в организирани от НИП семинари и обучения.   



 Израз на професионализма на съдия Цариградска и ежедневно 

проявяваната от нея отговорност в пряката и съдийска работа е и дадената 

и висока атестационна оценка при придобиване на ранг съдия в ОС през 

м.10.2018 г.. Професионалните и личностните качества на съдия 

Владислава Цариградска ми дават сигурност, че  като  на член на УС на 

Съюза на съдиите в България, тя ревностно ще отстоява професионалните 

права и интереси както на всеки отделен съдия,така и на цялата съдийска 

общност, които произтичат от характерните за всяко демократично 

общество принципи на върховенство на правото и независимост на 

съдебната власт, противопоставяйки се на всички съществуващи в 

обществото ни тенденции за тяхното ограничаване  и/или  пренебрегване. 

Относно притежаваните от съдия Цариградска качества - почтеност, 

интелигентност, демократично мислене, толерантност при изслушване на 

чуждото мнение, но и твърдост при отстояване и обоснована защита на 

собствените си виждания, имах възможност лично да се убедя при 

съвместното ни участие през м. септември 2018 г. в работен семинар, 

свързан с проблемите на независимостта на съдията в професионален и 

социален контекст.   

Силно впечатление ми направиха активната гражданската и 

професионална позиция, борбеност и всеотдайност, с които съдия 

Цариградска отстоява необходимостта от създаване на обективни критерии 

за натовареността на отделния съдия, нуждата от повишаване качеството 

на правосъдието и въвеждане на допълнителни гаранции за правото на 

всеки гражданин, независимо от неговите психически, физически, 

интелектуални възможности, социален опит и етническа принадлежност на 

процедурна справедливост и разглеждане на делото му от свободен от 

външна принуда съд.  

Интерес, внимание и подкрепа заслужават и амбициозните 

новаторските идеи на колегата Владислава Цариградска, част от които 

многократно  оповестявани от нея и в публичното пространство – анализ 

на предизвикателствата пред които са изправени съдиите от по- малките 

съдилища в страната и спецификата на тяхната работа, с оглед критерия 

„натовареност”, своевременна оценка на обективните психически 

възможности на всеки съдия, чрез  анализ на професионалния стрес и 

риска от синдрома „професионално прегаряне”, провеждане на 

психологични модули на тренинг за  формиране на умения за творчески 

подход към необходимите трудни професионални решения, конкретните 

мерки, които трябва да бъдат предприети за запознаване социално 

уязвимите слоеве от населението с техните основни права и способи за 

защита, повишаване знанията на отделния съдия относно минималните 

стандарти на ЕС за правото на защита и справедлив процес на социално 

уязвимите лица, начините за подобряване професионалния сайт на ССБ 



sadebnopravo.bg и за по- пълноценно използване възможностите на 

електронния сайт на ССБ и др.   

 С оглед всичко гореизложено съм убедена, че съдия Владислава 

Цариградска притежава необходимата професионална репутация, високи 

морални качества и независимост, които позволяват избирането и за член 

на УС на Съюза на съдиите в България. 

 

Вносител на предложението: 

Ваня Алексиева – съдия ВКС 

                                                                          

 

НОМИНАЦИЯ ЗА ЙОРДАН ДАМАСКИНОВ 

 

Предлагам на Общото събрание да избере за член на Управителния 

съвет на ССБ съдия Йордан Минков Дамаскинов от Окръжен съд - Русе, 

Гражданско отделение.  

Съдия Дамаскинов е досегашен член на УС, но с първи мандат. 

Завършил е право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“ през 1992 г. Работил е като младши съдия в Русенски окръжен 

съд, районен съдия в Русенски районен съд, след което и понастоящем – в 

Русенския окръжен съд. Женен, с една дъщеря.  

 

Член е на ССБ от 2011 година. 

 

Владее английски и ползва италиански и руски езици. 

 

Аз и колегите ми от Управителния съвет, с чиято подкрепа съдия 

Дамаскинов се ползва безусловно, приехме с удовлетворение съгласието 

му да бъде номиниран. Така е, защото в хода на съвместната ни работа в 

УС той се отличи с изключително задълбочения си, обмислен, балансиран 

подход, прилаган във вземането на решения и въобще в цялата дейност на 

управителния орган. Затова и настойчиво приканихме съдия Дамаскинов 

да не отказва номинация.  

Впечатляващо е сериозното и високоотговорно отношение, 

проявявано от него по всички въпроси, касаещи организацията и 

съдийската общност, дори и в случаите, изискващи повече от обичайното 

усилие за публичното отстояване на заетата позиция. На всички е известно, 

че такива случаи има и че понякога се изисква  смелост, особено когато не 

си относително „анонимен“ съдия в големия град, за да застанеш с лицето 

и името си за определена кауза. Помня колко дълбоко се бях впечатлила от 

усилията и достойнството на колеги от Русе, проявени в събитията през 

декември 2015 г. Йордан Дамаскинов беше сред тези колеги, но не само 



като член на УС, отстояващ взетото тогава решение за даване на израз на 

съдийското недоволство от неслучилата се конституционна реформа, а и 

като съдия, който винаги е бил последователен в действията и позицията 

си в защита на съдийската независимост и интегритет.   

Участието на съдия Дамаскинов, като представител на УС на ССБ, в 

проведените международни срещи също налага да бъде нарочно отличено. 

Защото и в тези свои участия, старателно подготвени от него, той 

представи съдийската ни организация на едно отлично ниво, а и осъществи 

чудесна „обратна връзка“, информирайки подробно за тяхното протичане 

широк кръг от колеги, участващи в гугъл групата. 

 Убедена съм, че с натрупания досега опит и с притежаваните свои 

качества колегата Дамаскинов би бил изключително полезен в дейността 

на новия УС заради ценния принос, който може да има.  

 

Вносител на предложението: 

Весислава  Иванова – съдия в Софийски апелативен съд 

 

 

НОМИНАЦИЯ ЗА ЕМИЛ ДЕЧЕВ 

 

Номинирам за член на УС съдия Емил Дечев- съдия от Софийски градски 

съд. 

Мотиви: Моето становище и това на други наши колеги от СГС е че съдия 

Дечев е много добър професионалист и притежава съществени за 

отстояване позициите на съдийската организация качества. Той проявява 

етика и професионализъм в отношенията си с колегите и по разглежданите 

от него дела. Старае се да повишава имиджа на съдийската професия с 

добър пример не само в работните си отношения. Стриктен, отговорен и 

същевременно мъдър, земен, спокоен и уравновесен. С готовност да 

помогне при разрешаване на различни въпроси в професионална и 

житейска насоченост с невероятно старание за постигане на справедливи 

решения при съобразяване на действащото законодателство.  

Считам, че при негов избор за член на УС на ССБ ще бъде повишен 

авторитета и на съдийската организация, тъй като съдия Дечев притежава 

идеи, които могат да постигнат обединение на съдиите от цялата страна в 

името на повишаване на ефективността и качеството на правораздаване. 

 

Вносител на предложението: 

Калина Анастасова – съдия в Софийски градски съд 

 

 

 

 



НОМИНАЦИЯ ЗА КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ 

 

Уважаеми колеги, 

 

Предлагам съдия Калин Калпакчиев за член на следващия Управителен 

съвет на Съюза. 

Действащият към момента УС е изключително деен, активен, винаги 

навреме реагиращ, с обширни и полезни контакти тук и в международната 

съдийска общност.  

Убедена съм, че съдия Калпакчиев притежава мотивацията, 

работоспособността, визионерството и компетентността да продължи 

дейностите на Съюза за отстояване на независимостта на съдийството и 

чистотата на правото. 

 

Вносител на предложението:     

Капка Костова – съдия във ВКС 

 

 

 

НОМИНАЦИЯ ЗА КРАСИМИР МАЗГАЛОВ 

 

Предлагам на Общото събрание да избере за член на Управителния съвет 

на ССБ съдия КРАСИМИР МАЗГАЛОВ от Софийския градски съд, 

Гражданско отделение.  

 

Кратки биографични данни за съдия Мазгалов:  

През 1996 г. е завършил Пловдивския университет.  

От 1998 до 2009 г. е бил адвокат в САК.  

От август 2009 г. е съдия в Софийския градски съд – след успешно 

издържан конкурс. 

В периода от месец септември 2015 до юни 2018 г. е работил като съдия 

във Върховния съд на Косово по линия на EULEX, където е участвал в 

съдебни състави, разглеждащи като втора и последна инстанция вещни 

спорове между сърби и албанци. Освен това е участвал, включително и 

като председател на състав, в производства по наказателни дела – за 

военни престъпления, за трафик на хора, на наркотици, на органи и дела за 

тероризъм.  

От месец юни тази година отново е съдия в СГС. 

 

Член е на ССБ от 2012 година. 

 

Женен, с две дъщери на 7 и 11 години. 

Владее английски и руски езици. 



 

Какво ме мотивира да предложа колегата Мазгалов за член на УС: 

Основните причини са две.  

Първата е, че в качеството си на въззивен съдия се наложи да се запозная с 

множество негови актове и бях впечатлена от качеството им. Не го 

познавах лично и питах колеги „Няма ли кой да ме запознае с това момче, 

много ми харесва как пише?” Запознаха ни на едно Общо събрание на 

ССБ. 

Втората е, че той неведнъж показа  готовност да отстоява принципни 

позиции – независимо какви последици би могло да има за 

професионалната му кариера. Стана член на ССБ и не се колебаеше да се 

включва в „опасни” подписки още преди да придобие статут на 

несменяемост. И без малко да не я придобие. Когато дойде датата на 

заседанието, мнозинството от предходния състав на ВСС /все още 

неразделен на колегии/, гласува отрицателно въпреки много добрите 

резултати от работата му. Само незабавната остра реакция на Калин 

Калпакчиев, която доведе до второ гласуване, предотврати 

санкционирането на съдия Мазгалов за показаната принципност. 

Направи ми впечатление, че дори докато беше в Косово, колегата 

Мазгалов активно се включваше в дискусиите на гугъл-групата и очевидно 

се интересуваше, какво се случва в организацията. 

 

Освен горните две решаващи причини за моето предложение, намирам, че 

са ценни владеенето на чужди езици, международният опит, както и 

страничният поглед на адвокат към работата на съда. 

 

Вносител на предложението: 

Нели Куцкова – съдия в Софийски апелативен съд 

 


