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I.

ВЪТРЕШНО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

Към 30.09.2016г. общият брой членове на ССБ е 916 човека. През
последната година постъпиха 9 нови членове.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1. Проектно финансиране
Основното финансиране на дейността е по проект „Съдът в общността и
гражданското образование: Ролята на ССБ“., финансиран от Фондация
„Америка за България“. Проектът е със срок на изпълнение 01.08.201531.072018 г. и общ бюджет 436,000 лева.
Продължава работата по проект„Изграждане на благотворна среда за
независима съдебна власт в България“, финансиран от Правителството на
Кралство Нидерландия със срок на изпълнение октомври 2013 – октомври
2016 и общ бюджет 150,390 евро. Поради обективни причини (промени в
Конституцията, промени в ЗСВ) и по искане на ССБ срокът на проекта бе
удължен до 30 март 2017г. без отпускане на допълнителни средства.
Проект „Защита на детето – Европейска конференция за участници в
семейното правосъдие от участници в семейното правосъдие.
Подобряване на сътрудничеството при отвличания на деца от
родители“. Проектът е разработен от Федералната асоциация за медиация,
Германия, която е и водеща организация, и е финансиран от Европейската
комисия.
Пълноправни партньори са Професионална асоциация на медиаторите в
България (ПАМБ)
заедно с
Bureau Liaisonrechter Internationale
Kinderbescherming (Международната контактна точка за закрила на детето)
от Холандия и Viešoji įstaiga Mediacijos institutas (Обществен институт по
медиация)от Литва.
ССБ е асоцииран партньор заедно с BundesamtfürJustiz - Referat II.2
(Федералната служба за правосъдие – отдел 2) на Германия и Judicial Office
for International Family Justice for England and Wales (Съдебната службата за
международно семейно правосъдие на Англия и Уелс) на Великобритания и
ще участваме само с експерти.
Проект „"Подобряване на сътрудничеството при отвличане на деца от

родители" – с участието на Немската асоциация по медиация,
Професионална асоциация по медиация в България, Институт по медиация в
Литва и Съдийска мрежа Хага. ССБ е асоцииран партньор.
1.5. Кандидатствали по следните нови проекти, за които очакваме отговор:
- Като асоцииран партньор на проект „Ефективното справяне с
престъпна
реч на омразата и престъпленията от омраза:
практически проблеми и решения - обмен на добри практики“,
разработен от БХК
- Предложение за проект пред румънския клон на Фондация
„Фридрих Еберт“ за обмяна на добри практики между румънски и
български съдии.
2. Членски внос
Въпреки многократно напомняне на всички членове на ССБ и създаване
на множество възможности за заплащане (он лайн, банка, в брой, epay)
събираемостта на членския внос продължава да бъде ниска. За разлика от
предходни години, когато основен механизъм бяха секциите, става все потрудно събирането на членски внос и в тях. Най-висока е събираемостта в
секциите в Разград, Русе, Габрово, РС Благоевград. Събираемостта на членски
внос през отчетния период е около 14,30% .
3. Екип
През отчетния период продължи поддържането на позициите на двама
координатори на проекти, които извършват и административната работа на
Съюза, и счетоводна фирма, финансирани с проектни средства.
През януари 2016г. обявихме стажантска програма, за която кандидатстваха
228 човека. На финалния етап до интервю бяха допуснати 9-ма участници. За
стажант беше избран Иван Петров от СУ „Св. Климент Охридски“ за срок от 6
месеца. Имаме намерение стажантската програма да продължи, като засега
финансирането е с проектни средства.
За изпълнение на дейностите по проектите бяха сключени и договори с
външни специалисти, които да извършат следните дейности:
- Екатерина Михайлова – да предостави авторски материали за съставяне
на система за обучение „Устройство и организция на съдебната власт“
- Румен Петров и Петър Христов – да подготвят методология за работа с
деца;
- Димитър Милев – подбор и дигитализация на материали, които да се
публикуват в сайта Съдебно право
Договорите с външните специалисти също се финансират с проектни
средства.
 Администрацията поддържа непрекъсната връзка и координация
с членовете на УС на ССБ при обсъждане на общи позиции,
становища, решения. Редовно се води регистър на решенията на
УС, които се публикуват и на електронната страница на Съюза;

 Редовно се информират членовете на РУС за предстоящи събития,
срещи, инициативи – организирани от ССБ или други организации.
Редовно се информират всички членове на ССБ с актуална
информация (напр. обучения, анкети, статии от сайта Съдебно право
и др.).
 Беше извършена актуализация на базата данни на членовете на Съюза.
 Поддържа се поименна отчетност на събрания членски внос за всяка
година;
 Всички финансови и описателни документи се архивират, съгласно
изискванията на различните проекти;
 Поддържат се актуални
„Съдебно право“;

електронната страница на ССБ и сайтът

 За всеки проект се изготвят периодични и финални финансови
отчети, съгласно проектните изисквания, а също така се изготвя
консолидиран счетоводен годишен баланс на цялостната финансова
дейност на Съюза.
4. Електронна страница
4.1. Стараем се да ви информираме за всички важни за системата събития и
позицията на УС по всяко едно от тях, за различни възможности за повишаване на
професионалната компетентност (обучения в страната и чужбина, практика на
международните съдилища, блогове за обмен на информация), както и за
практиките в други държави, свързани с актуални за съдебната ни система
проблеми.
4.2. С активната работа на съдия Васил Петров, съдия Мирослава Тодорова,
съдия Иван Георгиев и Иван Брегов редовно публикуваме статии в електронната
библиотека „Съдебно право“, като статиите се изпращат и до членовете на
Съюза.
Поддръжката на сайтовете се извършват от администрацията на Съюза.
5. Facebook профил на ССБ – и през отчетния период продължи
поддържането му от Мирослава Тодорова с актуална информация за дейности за
ССБ, както и новини за съдебната власт. Профилът има над 900 регистрирани
потребители.

II. ДЕЙНОСТИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ – повишаване на качеството на администрирането и
управлението на съдебната власт, професионалната квалификация и подкрепа на
съдебната реформа.

2.1.Моделът на ВСС и администрирането на съдебната власт
1. Още в началото на своя мандат, на 27 ноември 2015г., УС се обърна към
ВСС с предложение да бъде създаден механизъм за обсъждане със съсловните
организации на евентуални промени на съдебната карта и на други въпроси,
отнасящи се до професионалния статут на магистратите. За съжаление това
предложение остана без отговор.
2. Във връзка с решение на ВСС от 10.12.15г. за проверка на председатели
на три съдилища, УС излезе с отворено писмо, адресирано към ВСС и ИВСС, в
което заявява, че е недопустима намеса под каквото и да е форма в работата на
независимия съд, без значение дали източникът на този натиск или влияние е
външен или вътрешен за съдебната система.
3. Остро реагирахме на взетите от ВСС решения на 16 и 17 декември 2015
г., с които председателят на СГС беше задължен да представи доклад и да бъде
поканен на изслушване, както и обсъждането и гласуване за избор на
председател на САС. Нашето становище беше, че в настоящия си състав ВСС все
повече се компрометира до степен да не може да изпълнява задълженията си като
гарант за независимост на съдебната власт, не е способен да взима компетентни и
обосновани решения и е политически подвластен. Поради тази причина
призовахме представителите на съдиите във ВСС, както и останалите, които
приемат нашата позиция, да подадат оставки.
4. Във връзка с извънредния начин на избор на нов представляващ ВСС и
активните действия на господин Яне Янев, на 20 януари 2016 г. излязохме с
отворено писмо към членовете на ВСС, а на 21 януари – към министърпредседателя, в които настоявахме за прозрачност и отчетност при взимане на
решения и гарантиране спазване на принципа за разделение на властите.
5. Във връзка с водената от някои медии ескалираща кампания, насочена
срещу председателя на ВКС, срещу ръководство на СГС и срещу временно
изпълнявалия длъжността председател на СГС - съдия Владимир Йорданов, както
и нападките срещу отделни съдии и срещу ССБ, на 17 февруари 2016г. се
обърнахме към членове на ВСС от съдебната квота, с предложение те да
инициират извършването на необходимите действия от страна на съвета за
отстояване на независимостта на съда и за даване на отговор на съмненията за
наличие на нелегитимни зависимости в управлението на съдебната власт.
6. Във връзка с интервюто на главния прокурор Сотир Цацаров, излъчено
на 08.03.2016 г. по БНТ категорично се противопоставихме на поредния опит за
накърняване независимостта на съда и изразихме готовността си да разясняваме
допълнително правните и доказателствени аспекти на мотивите към влезли в
сила съдебни актове по различни дела от обществен интерес.
7. На 7 юни 2016г. изразихме нашата позиция относно проведения от
Съдийската колегия на ВСС избор на председател на Окръжен съд – гр.
Благоевград. В нея споделихме загрижеността си, че членовете на колегията,
обявили подкрепата си за кандидатурата, не дадоха убедителен и обоснован
отговор на предварително повдигнати въпроси, свързани със спазването на

законоустановения принцип за случайно разпределение на делата; начина на
организацията на разпределението на дела в Окръжен съд – Благоевград;
решаване по професионален начин на съществуващото напрежение между съдии
в съдебния район. Посочихме, че независимо от съществуващите законови
гаранции за упражняване на правомощията на ВСС по открит и отговорен начин,
този орган и по-конкретно неговата Съдийска колегия продължава да взема
непрозрачни и будещи съмнения за предизвестен избор решения.
8. На 3 юли 2016г. с открито писмо изразихме нашите опасения от
възможните последици на решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет от 28.06.2016 г., с което се определят броят на членовете и
представителството в състава на Комисията по атестирането и конкурсите към
колегията.
9. На 19.07.2016г. изпратихме нашите предложения по проекта на Правила
за провеждането на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите,
прокурорите и следователите.
2.2. Дейности в подкрепа на съдебната реформа
1. На 07.12.2015г. ССБ бе организатор на среща с неправителствени организации.
В резултат на проведените консултации 9 НПО излязоха с обръщение към
Народното събрание, в което призоваха на второ гласуване на ЗИД на КРБ като
минимум текстовете да бъдат приети поне във вида на ЗИД на КРБ от 27.07.2015
г.
2. На 09.12.2015г. съдии от ССБ присъстваха на парламентарното заседание в НС,
на което бе гласуван на второ четене ЗИД на КРБ. На заседанието без никаква
експертна аргументация бяха приети текстове, които не са годни да обезпечат в
пълнота заложените цели в Актуализираната стратегия за съдебна реформа, не
отчитат становището на Венецианската комисия и реално не водят до нужната
реформа на съдебната система в Република България. Това доведе до
безпрецедентно излизане на съдии на стълбите пред Съдебната палата в София в
знак на протест срещу орязването на съдебната реформа.
3. На 10.12.2015 г. УС на ССБ излезе с обръщение към българските граждани, в
което разясни какво точно се случи на 09.12.2015г. и как то рефлектира върху
всеки един от българските граждани.
4. На 13.12.2015г. УС на ССБ изработи и прие стратегия и предложи конкретни
действия за подкрепа на съдебната реформа от страна на съдийската общност в
цялата страна:
Прикани съдиите, независимо от това дали членуват в ССБ, да изразят
съпричастност към необходимостта от действителна съдебна реформа, като от
14.12.2015г. поставят върху тогите си знака на везната, олицетворящ
справедливостта, съгласно приложено изображение;
Призова председателите на съдилищата в страната и съдиите да обявят
национален ден на отворените врати в съда на 16.12.2015 г. като организират в
сградите на съдилищата срещи - дискусии с граждани, представители на други
юридически професии и преподаватели по специалност право за обсъждане на

практическата значимост на законодателните промени в Конституцията на
Република България и Закона за съдебната власт за укрепването на авторитета на
съдебната власт и подобряването на дейността на съдилищата и прокуратурата,
Прикани съдиите и всички български юристи от различните гилдии на
14.12.2015г. от 17. 30 часа пред централния вход на Съдебната палата в гр. София
заедно да разяснят на гражданите необходимостта от провеждането на
действителна съдебна реформа.
Инициативата получи изключително широко одобрение в цялата страна. 14
съдилища обявиха 16 декември 2015 г. за ден на отворените врати.
В телевизионни и радио интервюта участие взеха съдия Борислав Белазалков,
съдия Николай Гунчев, съдия Весислава Иванова, съдия Диана Коледжикова,
съдия Владимир Вълков, съдия Емил Дечев, съдия Яна Димитрова, съдия Атанас
Атанасов, съдия Таня Маринова, съдия Стоян Мадин.
5. На 15.12.2015 г. УС на ССБ излезе с обръщение до българските прокурори по
повод опасността същностният дебат за необходимостта от истинска съдебна
реформа да бъде изместен от изкуствено противопоставяне между българските
съдии и прокурори.
6. На 22.12.2015г. УС на ССБ излезе с обръщение до българските магистрати, в
което категорично заяви намерението си ССБ да продължи с активните действия
за отстояване на авторитета, доброто управление и независимостта на българските
магистрати; да реагира при предприемане на законодателни промени, които не
осигуряват действителна промяна; да продължи действията си за диалог с
гражданите, за да разяснява същността на проблемите за утвърждаването на
България като правова държава, като ще обърне особено внимание на младите
хора; да работи заедно с всички съдии, независимо дали са членове на ССБ, и да
търси взаимодействие с прокурорите и следователите, за да настояваме след
структурирането на новите две колегии на ВСС, съставът им да бъде попълнен с
избрани по новите правила представители и на професионалните, и на
парламентарните квоти.
7. На 15.01.2016г. изпратихме отворено писмо до Европейската Комисия с
актуални въпроси по напредъка на България по предвидените мерки по
Механизма за сътрудничество и проверка и в частност с (не)изпълнението на
Актуализираната стратегия за съдебна реформа.
Получихме широка вътрешна и международна подкрепа от: Холандската съдийска
организация „Съдии за съдии“, Негово превъзходителство посланика на Кралство
Нидерландия в България г-н Том ван Оорсхот, Висш адвокатски съвет,
Холандския съюз на съдебната власт, Окръжен съд Враца, Районен съд Враца,
секцията на ССБ в Разград.
8. На 25.07.2016г., съвместно с още 2 магистратски организации, се обърнахме
към народните представители, като ги призовахме да не подкрепят при второто
гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната
власт предложението, одобрено от Правната комисия на Народното събрание,
според което съдиите, прокурорите и следователите следва да декларират пред

Висшия съдебен съвет членството си в съсловни организации.
9. На 25-26.07.2016г. съдия Атанас Атансов, съдия Весислава Иванова, съдия
Нели Куцкова, съдия Таня Маринова, съдия Яна Димитрова, съдия Андрей
Ангелов и Иван Брегов присъстваха на парламентарното заседание в НС, на което
бе гласуван на второ четене ЗИД на ЗСВ.
2.3. Експертното участие – изразяване на становища при изработването
на законопроекти и организирането на различни форми на обучения:.
1. Съдиите Капка Костова, Албена Бонева, Елена Авдева, Борислав
Белазелков и други участваха в работната група по изготвяне на проекта за ЗИД
на ЗСВ към Министерство на правосъдието.
2. Съдия Атанас Атанасов, съдия Весислава Иванова и съдия Николай
Гунчев активно участваха в заседанията на Съвета по прилагане на
Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
към Министерство на правосъдието – на 29.01.16г., 22-23.02.16г., 29.03.16г.,
07.04.16г., 16.05.16г., 31.05.16г.
3. На 14.01.2016г., във връзка с изслушването на кандидатите и избор на
инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет, изпратихме в Правната
комисия на Народното събрание нашите въпроси към кандидатите за инспектори.
4. На 16.02.2016г. изпратихме до МП нашето становище по проект на
Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и
задържане под стража.
5. Във връзка с предстоящото разглеждане на второ гласуване от
Народното събрание на Зид на ЗСВ на 23.03.2016г. УС на ССБ предложи на
всички парламентарни групи да бъдат организирани срещи с всяка една от тях в
условията на прозрачност, за да бъдат представени и дискутирани техните
позиции по законопроекта и експертното становище на професионалната
съдийска организация.
На поканата се отзоваха представители на две парламентарни групи –
АБВ и БДЦ-Народен съюз. На срещите с народните представители участие взеха
съдия Атанас Атанасов, съдия Весислава Иванова, съдия Николай Гунчев и съдия
Стоян Мадин.
6. На 05.05.2016г. изпратихме нашето становище до Конституционни съд
по искането на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) за
установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 230, ал. 1 от
Закона за съдебната власт (ЗСВ), допуснато до разглеждане по същество с
определение от 05.04.2016 г. на Конституционния съд (КС).
7. На 24.06.2016г. изпратихме нашето становище до Народното събрание
по предстоящия на разглеждане Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за съдебната власт, внесен от Министерски съвет на 17.06.2016 г. Това
становище отразяваше позицията на ССБ, изразявана в хода на заседанията на
Съвета за прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на
реформата в съдебната система, както и становищата ни, представяни пред
Министерство на правосъдието по отношение на предходните варианти на

проекта.
8. На 04.07.2016г. изпратихме нашето становище по искане на Върховния
касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 2, 3
и 4 и на чл. 166, ал. 3 Закона за съдебната власт.
9. В периода 12-14.07.2016 г. и 18-20.07.2016 г. съдия Весислава Иванова,
съдия Николай Гунчев и Иван Брегов участваха в обсъжданията на ЗИД на ЗСВ в
Правна комисия на Народното събрание.
Както през предходните години, така и през 2016 г. основните дейностите на
ССБ, становища, изявления и отворени писма, бяха широко отразени в медиите и
достъпни на електронната страница на Съюза.
2.4. Наред с дейностите по отстояване на независимостта на съда,
равностойно значение отдавахме на активностите на организацията, свързани със
защита на конкретни професионални права и интереси на общността, като се
стремяхме да реагираме на всички проблеми, които възникваха при
администрирането, кадровото обезпечение и функционирането на съдебната власт.
1. Съвместните действия с другите съсловни организации по повод на
законодателната идея възнагражденията на магистратите да бъдат определяни с
политическо решение от Народното събрание ежегодно и без обвързване с
възнагражденията в бюджетната сфера;
2. Защита на съдия – нечлен на ССБ срещу целенасочени негативни
медийни побликации.
3. През януари 2016г. изпратихме жалба до Националната комисия по
журналистическа етика по повод два материал във в. Труд, в които информацията
е изнесена в нарушение на Етичния кодекс. С Решение 06/16.02.2016г.
Националният съвет за журналистическа етика обяви жалбата ни за основателна.
4. През февруари 2016г. подадохме жалба срещу решението на ВСС, с което
бе прието, че плащане на разходи на магистрати, направени за пътуване от
местоживеенето до местоработата и обратно, когато се намират в различни
населени места, не следва да бъдат извършвани. Въз основа на жалбата бе
образувано дело във ВАС. Тричленен състав на ВАС (с определение от
07.03.2016), а след обжалване от наша страна и петчленен състав на ВАС (с
определение от 19.05.2016) намериха жалбата на ССБ за неоснователна.
2.5. Обучения и професионална квалификация
1. Гражданско образование на деца
В работната група за работа с деца активно участваха следните съдии –
Весислава Иванова, Таня Маринова, Вероника Бозова, Ива Стефанова, Нели
Куцкова, Владислава Цариградска, Нели Генчева, Яна Димитрова,
Владимир Вълков, Станислав Цветков, Галина Иванова, Емилия Дишева. На
отделни етапи от работата се включиха също Атанас Атанасов, Калина
Анастасова и Андрей Ангелов. В част от градовете в организирането и
провеждането на срещи и процеси с деца участие вземаха прокурори,
адвокати и служители на съдебната администрация (Разлог, Нови Пазар,
Враца).
Проведоха се 46 срещи (предварителни, образователни, дискусионни и
последващи) с около 500 деца от 24 класа от различни възрастови и

социални групи в градовете София, Разлог, Враца, Стара Загора, Дряново,
Севлиево, Разград, Нови Пазар, Луковит, с. Преславен (обл. Стара Загора) и
с. Румянцево (общ. Луковит) и 5 симулирани наказателни процеса в София,
Разлог, Разград и Нови Пазар с деца от 4-ти, 5-ти, 6-ти, 8-ми и 11-ти класове.
В срещите с децата участваха общо 30 учители и 2 експерти.
2. Обучение на съдебни заседатели
Обучението на съдебните заседатели се осъществява по вече разработени
обучителни програми. Предварително бяха проведени работни срещи с
БИПИ за обсъждане използването на методиката, изработена от тях и НИП.
Бяха проведени 2 обучения на общо 62 съдебни заседатели от съдебен район
Враца и от СГС. Обучението в София се осъществи в тясно сътрудничество
със Съвета на съдебните заседатели към СГС. Обучители бяха съдия Стоян
Мадин, съдия Атанас Атанасов, съдия Емил Дечев.
3. През отчетния период Съюзът организира следните квалификационни
семинари-дискусии и срещи:
● Ноември 2015 г. - семинар във Враца на теми „Кариерно развитие на
съдиите“, „Съдебна делба и практиката на ВКС“, „Групиране на
наказанията“ – лектори съдия Светлана Калинова, съдия Валя Рушанова;
„Изменение на съдебната карта“ – лектор съдия Николай Гунчев.
● Януари 2016 г. - "Правна проблематика на информационните и
Комуникационни технологии – нормативна уредба в правото на ЕС и
съдебна практика на Съда на Европейския съюз (СЕС)", организиран от
Международен правен център ILAC съвместно със Съюз на съдиите в
България – с активното участие на съдия Иван Георгиев и съдия Васил
Петров.
● Февруари 2016г. – в София бе проведена среща на тема „Подбор,
обучение и правомощията на съдебните служители“. Лектори бяха Анжела
Каптейн – съдия в Апелативен съд – Хага и Габриела Шмид-Фрайс –
съдебен помощник в същия съд и модератори – съдия Весислава Иванова и
съдия Атанас Атансов.
● Март 2016г. – среща-дискусия със съдии от Окръжен съд Враца и
Районен съд Враца, на която бяха обсъдени актуални въпроси, свързани със
съдебната карта и предстоящите промени в ЗСВ. Модератори – съдия
Атанас Атанасов, съдия Весислава Иванова и съдия Стоян Мадин.
● Април 2016г. – в гр. Велико Търново бе проведена среща-дискусия
„Управление на съдилищата в контекста на извършените и предстоящите
изменения на Закона за съдебната власт/ЗСВ/“. Срещата имаше за цел да
проведе широко обсъждане сред съдиите по темите за: управлението на
съдилищата и ролята на общите събрания на съдиите; атестиране, кариерно
развитие и статут на съдиите; повишаване доверието на гражданите в
правосъдието чрез взаимодействието на съдийската общност с
обществеността. Модератори съдия Атанас Атанасов и съдия Весислава
Иванова.
● Юни 2016г. – семинар във Враца на тема "Нови положения в НПК“ –
лектори съдия Весислава Иванова и съдия Лада Паунова.
● Юни 2016г. Международен правен център-ILAC в сътрудничество със
Съюз на съдиите в България организира семинар на тема
"Киберпрестъпления и сигурността онлайн – правната проблематика в
България и в ЕС ". Участие взе съдия Иван Георгиев.

III. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ССБ
През отчетния период ССБ продължи да участва активно в работата на
МАС, включително и в нейната европейска секция - ЕАС и в МЕДЕЛ – и в двете
организации ССБ е пълноправен член с право на глас. Участие в срещи на тези
организации взеха съдия Атанас Атанасов, съдия Весислава Иванова, съдия Иван
Георгиев, съдия Йордан Дамаскинов. Продължиха традиционно добрите ни връзки
с различни национални съдийски организации, а също така наши членове взеха
участие в редица международни конференции.
През отчетния период участвахме в следните събития: 16-17 ноември 2015
г. – съдия Даниела Мавродиева и съдия Мария Димитрова взеха участие в
международна конференция на тема „Дисциплинарна отговорност на съдиите“,
организирана от Молдовската съдийска организация и Фондация Конрад
Аденауер, проведена в гр. Кишинев, Молдова.
1.
20 ноември 2015 г. – съдия Мими Фурнаджиева бе предложена на
ВСС като наш представител в срещата на Европейската мрежа на
съдебните съвети (ЕМСС), проведена в гр. Мадрид, Испания.
2.
19-22 ноември 2015 г. – участие на съдия Иван Георгиев в годишната
среща на МЕДЕЛ, гр. Кишинев, Молдова.
3.
10-12 март 2016 г. – съдия Весислава Иванова участва в среща на
МЕДЕЛ, проведена в гр.Пиза, Италия;
4.
21-22 април 2016 г. – съдия Николай Гунчев участва в конференция
на високо равнище на министрите на правосъдието и
представителите на съдебната власт „Укрепване на независимостта
и безпристрастността на съдебната власт като предпоставка за
върховенството на закона в държавите членки на Съвета на
Европа“, проведена в гр. София;
5.
26-27 април 2016 г. - Международна конференция „Интегриран
подход за справедливо правосъдие“, организирана от Институт по
социални дейности и практики в гр. София – участие взе съдия
Иван Георгиев;
6.
21 – 23 май 2016 г. – съдия Атанас Атанасов участва, като
представител на ССБ в годишната среща на Европейската
съдийската асоциация в Израел.
7.
25-27 май 2016г. – съдия Нели Куцкова участва в Европейска
конференция по проект „Защита на детето“, гр. Берлин, Германия;
8.
23-26 юни 2016 г. – съдия Йордан Дамаскинов взе участие в среща на
МЕДЕЛ, гр. Букурещ, Румъния.
IV.
ПАРТНЬОРСТВА
СЪС
СРОДНИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР
През отчетния период Съюзът на съдиите в България поддържаше
професионални контакти с национални правозащитни и неправителствени
организации: Асоциация на прокурорите в България, Национално сдружение на
съдебните служители, Съюза на юристите в България, Български институт за
правни инициативи, Български хелзинкски комитет, Института за социални
дейности и практики, Фондация „Отворено Общество”, Асоциация за Европейска
интеграция и човешки права, Български адвокати за правата на човека, Институт за
развитие на публичната среда, Риск Монитор, Център за либерални стратегии,

Център на НПО в Разград и други.
Представители на ССБ редовно участваха в събития, организирани от
нашите партньорски организации:
1. 24 ноември 2015г. - Среща-дебат „Съдебната реформа сега. Защо и как?“,
организирана от Национална гражданска инициатива Правосъдие за
всеки. Участваха съдия Николай Гунчев и Иван Брегов.
2. 27 ноември 2015г. – съдия Иван Ранчев в Национална конференция на
Синдикална федерация на служителите в МВР.
3. 2-4 декември 2015г. - Семинар „Домашното насилие и насилието,
основано на полов признак в контекста на спазване на човешките права“,
организиран от фондация Партньори България. Участие взе съдия Лидия
Томова
4. 22 януари 2016г. - Кръгла маса „Ролята и значението на районния съд за
местните общности в контекста на реформата на съдебната карта“,
организирана от ВСС. Участваха съдия Нели Куцкова, съдия Весислава
Иванова, съдия Владислава Цариградска и съдия Яна Димитрова.
5. 12 февруари 2016г. – съдия Иван Георгиев взе участие в среща на тема
„Оптимизиране на мерките от страна на институциите в РБ при вземане
на бързи решения, свързани с деца при родителски конфликти“,
организирана от Асоциацията на бащите в България.
6. 22 март 2016г. – съдия Николай Гунчев участва заключителна
пресконференция по проект „Подкрепа на ВСС, свързана с изграждането
на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“.
7. 24 март 2016 г. - Кръгла маса „Усъвършенстване на регистрацията на
юридическите лица с нестопанска цел“, организирана от ЦИД. Участва
Иван Брегов.
8. 24 март 2016г. – съдия Борислав Белазелков взе участие в кръгла маса
„Усъвършенстване на регистрацията на юридическите лица с
нестопанска цел“, организирана от ЦИД.
9. 10 юни 2016г. - Национална конференция „Развитие на отношенията
държавни органи-правни НПО по случай 50 години от основаването на
СЮБ. Участваха съдия Атанас Атанасов и съдия Николай Гунчев.
Чуждестранни и международни организации, партньори на ССБ
Международна Асоциация на съдиите, Европейска асоциация на съдиите, МЕДЕЛ,
Холандска асоциация за правосъдие, Холандска фондация “Judges for Judges”,
Чешки съюз на съдиите, Национален съюз на съдиите в Румъния, Молдовска
съдийска организация.
V. ПАРТНЬОРСТВО С МЕДИИТЕ
За да гарантира висока степен на прозрачност и публичност, ССБ и
неговите представители имат постоянно присъствие в печатни, онлайн и
телевизионни медии, което включва, но не се ограничава само до: БНР, БНТ, БТВ,
БТА,
BulgariaOnAir,
Нова
ТВ,
www.dnevnik.bg,
www.mediapool.bg,
www.legalworld.bg. Това е ефективно средство в усилията за преодоляване на
липсата на обществено доверие.
След годишното общо отчетно-изборно събрание в Пловдив новоизбраният
УС даде пресконференция на местните медии. Представители на ССБ редовно
изразяваха нашите позиции по актуални въпроси, свързани със съдебната система
в печатни и електронни медии. Интервюта по конкретни въпроси, касаещи

управлението на съдебната власт и съдебната реформа даваха съдия Атанас
Атанасов, съдия Весислава Иванова, съдия Нели Куцкова, съдия Йордан
Дамаскинов, съдия Събина Христова, съдия Райна Мартинова.
За УС на Съюза на съдиите в България
Атанас Атанасов - председател

