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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
 
 По решение на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България годишното 
редовно  Общо отчетно  събрание ще се проведе на 7 и 8 октомври 2016 г. в ГРАНД ХОТЕЛ 
ПЛОВДИВ (бивш НОВОТЕЛ-ПЛОВДИВ ) в гр. Пловдив. 

 Общото събранието ще започне на 7 октомври в 14:00  часа и ще продължи до 14:00 
часа на 8 октомври, като ще премине при следния дневен ред: 

 

7 октомври  2016 г. (петък) 

14:00ч. – Откриване 

14:30-17:00ч.  

1. Делови и финансов отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през периода 
октомври 2015 г. – септември 2016 г.  

2. Доклад на Контролния съвет 

3. Обсъждане 

4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС 

5. Приемане на Стратегически план за периода 2017-2019 г. 

6. Избор на нов член на Управителния съвет 

17:00-17:30ч. -  Кафе пауза 

17:30-20:30ч.    

1. Обсъждане и приемане на промени в Устава на Съюза 

2. Организационни въпроси 

3. Нови правила за отчитане на натовареността – Калин Калпакчиев, член на ВСС, 
председател на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ 

21:00 –   Официална вечеря 

 

8 октомври  2016г. (събота) 

10:00-12:00 „Оценка на съда от потребители на съда и други юридически професии“ – г-н 
Ричард Габриел, съдия във Върховен съд Колорадо, САЩ 

12:00-12:30 Kафе пауза  

12:30-14:00  Информация за резултатите от проведеното в 5 районни съдилища  
социологическо изследване на тема „Районните съдилища в контекста на 
местната общност – Живко Георгиев, социолог 
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Всички участници ще бъдат настанени в хотела, където ще се проведат и заседанията.  

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, 1 нощувка със закуска (настаняване в двойна стая), вечеря 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: 25 лв.  

  

 Можете да потвърдите участие в Общото събрание в срок до 30 септември  2016 г. on 
line през сайта на Съюза („Членове – Регистрация за ОС“) или се свържете с нас по телефон или 
електронна поща. 

 

При непотвърдено участие до посочената дата ще считаме, че няма да участвувате 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 
      Атанас Атанасов - председател 


