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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
 
 По решение на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България 
годишното Общо отчетно-изборно събрание ще се проведе на 13-15 ноември 
2015 г. в хотел НОВОТЕЛ-ПЛОВДИВ  в гр. Пловдив. 

 Общото събранието ще започне на 13 ноември в 14:00  часа и ще продължи до 
10:00 часа на 15 ноември, като ще премине при следния дневен ред: 

 

13 ноември 2015 г. (петък) 

14:00ч. – Откриване 

14:30-16:00ч.  

1. Делови и финансов отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 
периода октомври 2014 г. – октомври 2015 г. и тригодишния период на работа 
на този УС 

2. Доклад на Контролния съвет 

3. Обсъждане 

4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС 

16:00-16:30ч. -  Кафе пауза 

16:30-19:30ч. –  Избор на нов Управителен съвет и  нов Контролен съвет 

20:30 –   Официална вечеря 

 

14 ноември 2015г. (събота) 

10:00-13:30 "Развод, родителска отговорност и наследяване с международен 
елемент", лектор: д-р Боряна Мусева 

11:30-12:00 Kафе пауза  

13:30-14:30 Обяд 

15:00-16:00 Конституционен статус на съдиите в Кралство 
Нидерландия. Синдикална дейност на Съюза на съдебната власт в Кралство 
Нидерландия. Лектор: Саша Дален Гилхюс, изпълнителен директор на Съюз на 
съдебната власт в Кралство Нидерландия 

16:00-16:30 Кафе пауза 

16:30-18:00 Презентация за правомощията на Върховния съд на Кралство 
Нидерландия за уеднаквяване на съдебната практика. Процедура за избор на 
въховните съдии в Кралство Нидерлания. Кариерно развитие на съдиите. 

19:30-  Вечеря 
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15 ноември 2015г. (неделя) 

08:00-10:00 Закуска и отпътуване 

Всички участници ще бъдат настанени в хотела, където ще се проведе 
събранието.  

За втория ден на събранието е осигурен превод от английски език. 

 

 Съюзът на съдиите в България ще поеме разходите за наем на 
конферентна зала, кафе-паузи, материали, 2 нощувки със закуски 
(настаняване в двойна стая), 2 вечери, обяд и разноски за път - БДЖ, автобус, 
личен автомобил (в този случай  с молба за комбиниране с повече колеги и 
фактура за бензин на името на Съюза). 

 Доплащане за настаняване в единична стая: 22 лв./вечер 

 Доплащане за придружител: 41 лв./вечер 

 

 Можете да потвърдите участие в Общото събрание в срок до 30 октомври 
2015 г. on line през сайта на Съюза („Членове - Регистрация за Общо събрание) или се 
свържете с нас по телефон или електронна поща. 

 

При непотвърдено участие до посочената дата ще считаме, че няма да участвате в 
събранието. 

 

  

 

 

 Адрес и телефони за връзка и информация : 

гр. София 1000, ул. ,,Пиротска” № 7, ет. 5 

Юлия Стоянова – Административен секретар,  тел.: 02/980 5889; GSM 0879 68 68 41;  

е-mail: оffice@judgesbg.org   

 

 

 
 
 
 
      От името на Управителния съвет на ССБ 
      Борислав Белазелков - председател 


