
ОТЧЕТ 

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА 

СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

за 2015 г. и за тригодишния 

период 2013-2015 г. 
 
 

I.  ВЪТРЕШНО  ОРГАНИЗАЦИОННО  РАЗВИТИЕ  
 

Общият брой членове на ССБ е 956 човека . През последната година 

постъпиха  16 нови членове, а за периода 2013-2015 - 49. Бяха създадени две 

нови секции – в Разград и Русе. 
 
 

1.   Проектно финансиране 

1.1. Докато  в началото на 2012 г. ССБ изпълняваше само един проект, 

финансиран от Фондация „Америка за България“, през 2015 г. 

организацията развива дейности по общо 5 инициативи, финансирани от 

различни донори: Фондация „Америка за България“, Министерство на 

външните работи на Кралство Нидерландия, Европейската комисия:  

 „Укрепване на капацитета и солидарността на съдийската 

общност“, финансиран от Фондация „Америка за България“  със срок 

за изпълнение три години и шест месеца и общ бюджет 420,000 лева. 

Изпълнението на проектът приключи юни 2015 г. 

 „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. 

 „Полово-базирано насилие: Протоколи за защита на жертвите и 

ефективност на заповедите за защита. Към ефикасно приложение 

на Директива 2011/99/EU.”, финансиран по Програма ДАФНЕ ІІІ на 

Главна дирекция „Правосъдие” на Европейската комисия. Съюзът на 

съдиите в България участва като организация – партньор на 

координаторите на проекта – Университетът Ровира и Вергилий, 

Тарагона, Испания и Автономния университет на Барселона, 

Испания. Партньор по проекта беше и Университетът на гр.Шчечин, 

Полша. Проектът беше двугодишен и изпълнението му приключи 

март 2015 г. 

 През м. юли 2015 г. започнахме работа по нов тригодишен  проект, 

финансиран от Фондация „Америка за България“ – „Съдът в 

общността и гражданското образование: Ролята на ССБ“. 

Проектът е с общ бюджет 436,000 лева. 

 „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. 
 
 

1.2. В момента сме кандидатствали по следните нови проекти, за които 

очакваме отговор: 

 „Юриспруденция и съдебна практика в борбата срещу корупцията в 

обществените поръчки“ – като организация-партньор на Асоциация 

Европейски партньори, Румъния. Проектът се финансира от 

Европейската комисия. 

 „Съдебни механизми за защита на правата на непълнолетните в дела 

по международно частно право“ –  като асоцииран партньор на 

Апелативен съд Крайова, Румъния. Проектът се финансира от 

Европейската Комисия. 

 „Съдебно сътрудничество за защита на жертвите в Европейския 

Съюз“ –  като организация-партньор на Автономен Университет в 

Барселона, Испания и Институт за изследване на конфликтите 

/Виена/. С проекта се кандидатства пред Европейската Комисия. 

 “Усъвършенстване на съдебната защита на финансовите интереси на 

ЕС” – в партньорство с Риск Монитор. Кандидатстваме пред 

Програма Херкулес на ОЛАФ. 

 

2.   Членски внос 

 Запазва се тенденцията за частично и нередовно плащане на членския внос, 

като основен механизъм за събирането му са секциите. Събираемостта на 

членски внос през отчетния тригодишен период е около 20%. 

  

3.   Администрация 

През отчетния период продължи поддържането на позициите координатор 

проект, офис асистент и счетоводител, финансирани с проектни средства. 

 

 Поради напускането на Екатерина Баксанова и след 

провеждане на няколко интервюта УС на ССБ взе решение да 

слючи трудов договор с Иван Георгиев; 
 
 

 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. Съдийски вестник, обучения, анкети, статии от 

сайта Съдебно право и др.).  
 
 

 Поддържа се поименна отчетност на събрания членски внос за всяка 

година; 

 

 Всички финансови документи, становища, разработки и проучвания 

се архивират съгласно изискванията на различните проекти; 

 

 Поддържат сe в режим на непрекъсната актуализация електронната 

страница на ССБ и сайтът „Съдебно право“; 

 

 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. Беше разработена нова електронна страница на български и английски 

език, с подобрен дизайн и увеличаване на теоретичната и справочна 

професионална информация, която  включва новини, правна теория, съдебна 

практика, библиотека,  книгопис, международни актове, международни новини и 

др. Има възможност за търсене по ключова дума. Беше разработен специален 

модул, който позволява заплащане на членския внос директно през сайта на 

Съюза.   

През 2015 г. бе разработена нова рубрика „Международни новини“, както и 

връзка с новия сайт „Съдебно право“. 

Стараем се да ви информираме за различни възможности за повишаване на 

професионалната компетентност  (обучения в 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. 

Поддръжката на сайтовете и новите разработки се извършват от 

администрацията на Съюза. 

 

5. Facebook профил на ССБ – и през отчетния период продължи 

поддържането му от съдиите Мирослава Тодорова и Екатерина Николова с 

актуална информация за дейностите за ССБ, с новини и анализи за съдебната 

власт и за съществени обществени дискусии. 
 
 



            6. Продължи издаването на “Съдийски вестник” с редакционна 

колегия в състав съдия Иван Георгиев, съдия Емануела Балевска и съдия Елена 

Авдева и сътрудници съдия Васил Петров, адв. Димитър Михайлов и Боряна 

Ковачка. За последната година са издадени 2 броя, в които със свои авторски 

материали са участвали 9 човека. За тригодишния отчетен период са 

издадени 7 броя с участието на 45 автора. 
 
 
 

II.  ДЕЙНОСТИ  В ПОДКРЕПА  НА  НЕЗАВИСИМОСТТА  НА 

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ   
 

1. Политиката  на УС за отстояване на институционалната 

независимост. 

1.1. През тригодишния отчетен период активната дейност на ССБ за 

подобряване на администрирането на съдебната власт доведе до следните 

конкретни резултати: 

 Избор на нов ВСС: ССБ разработи платформа за работата на ВСС;  

подготви гражданска листа с кандидати за членове на ВСС, която 

предостави на НС, а една от съдиите, предложени в листата, беше 

номинирана; беше проведено публично изслушване на номинираните 

за членове на ВСС представители на магистратските професии 

(отзоваха се съдии и прокурори, номинирани и от съдебната власт и 

от Народното събрание);  

 Главен съдебен инспектор: ССБ подготви профил на кандидата и 

правила за вътрешносъсловна консултация, поемайки отговорност за 

кандидати и проведе публичното им изслушване, което бе предавано 

на живо на уеб страницата на ССБ; двете предложения бяха внесени в 

Народното събрание, гласувани и от тях беше избран главен съдебен 

инспектор към ИВСС. 

 Избор на инспектори:  ССБ изрази позицията си до народните 

представители, че кратките срокове на номиниране на инспектори не 

осигуряват убедителността и прозрачността на процеса на селекцията. 

След удължаване на срока ССБ призова съдиите да номинират свои 

колеги, които считат, че отговарят на изработения профил за главен 

инспектор. Съдии от СГС предложиха за инспектор съдия Анелия 

Маркова, чиято номинация беше внесена от народните представители. 

 Измерване на натовареността: особено важен резултат от дейността 

на ССБ е работата на Комисията за анализ и отчитане степента на 

натовареност на органите на съдебната власт при ВСС (КАОСНОСВ), 

извършена предимно чрез изключителната подкрепа и експертиза на 

ССБ. Това начинание е иновативно и представлява пробив в работата 

на Съвета. 

 1.2. Основно направление в дейността на организацията беше експертното 



участие – изразяване на становища при изработването на законопроекти, 

конституционни дела и участие в работни групи. През 2015г. в работни групи 

участие взеха: 

 Съдия Борислав Белазелков, съдия Галина Захарова, съдия Капка Костова и 

съдия Мирослава Тодорова в работната група към МП по изготвяне на 

проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт; 

 Съдия Борислав Белазелков и съдия Екатерина Николова участваха в 

работна група при МП за изготвяне на Проект за изменение на ЗСВ, ГПК, 

НПК и АПК във връзка с въвеждане на е-правосъдие в съдебната система; 

 Съдия Екатерина Николова и съдия Владимир Пензов взеха активно участие  

в работна група към КАОСНОСВ при ВСС за идентифициране на 

показатели за измерване на натовареността на магистратите и определяне на 

критерии за норма на натовареност; 

 Съдия Павлина Панова, съдия Екатерина Николова, съдия Весислава 

Иванова, съдия Лада Паунова, съдия Таня Маринова и съдия Миглена 

Тянкова взеха участие в експертна фокус-група към КАОСНОСВ при ВСС, 

във връзка с анализ на резултатите от националното анкетиране на съдиите 

по наказателни дела за установяване на обективни измерители на тежестта 

на делата;  

 Съдия Галина Иванова и съдия Иван Георгиев са участници в работна група 

на МП по тема "Анализ и оценка на действащата уредба на единните 

държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност 

"право" и професионалната квалификация юрист"; 

 Активно бе участието ни в обсъждането на реформата в съдебната система: 

- На 15 януари съдия Борислав Белазелков взе участие в проведеното в 

Народното събрание обсъждане на Актуализираната стратегия за реформа в 

съдебната система; 

- На 22 януари съдия Борислав Белазелков  участва в обсъждане на ЗИД на 

Закона за адвокатурата; 

- На 24 юни съдия Капка Костова, съдия Галина Захарова и съдия Борислав 

Белазелков взеха участие в организираното от АПБ обсъждане на 

предложенията за ЗИД на ЗСВ; 

- Беше проведено обсъждане между членовете на ССБ на проекта за ЗИДЗСВ, 

въз основа на което беше представено становище на организацията до МП; 

- На 3 юли съдия Атанас Атанасов участва в обсъждането на изменението на 

КРБ, проведено в НС; 

- На 6 юли съдия Борислав Белазелков участва в кръгла маса на тема 

„Конституционният модел на ВСС и предложенията за промени“, 

организирана от СЮБ.   

 

Както през предходните години, така и през 2015 г. основните средства за 

провеждане на дейностите на ССБ бяха публични становища, изявления и 

отворени писма, широко отразени в медиите и достъпни на електронната страница 



на Съюза. 
 

Декември 2014 Писмо до ВСС за преустановяване на компрометирания софтуерен 

продукт “LawChoice” и изясняване на нередностите в случайното 

разпределение на делата в СГС 

Февруари 2015 Становище на ССБ по конституционно дело № 13/2014 г., 

образувано на 4.XII.2014 г. по искане на тричленен състав на ВАС 

на основание чл. 150, ал. 2 от Конституцията на Република 

България за установяване на противоконституционност на чл. 16, 

ал. 1, изр. 2 от ЗСВ. 

Февруари 2015 Писмо по повод становище от министъра на финансите г-н Горанов 

Април 2015 Становището на ССБ по съответствието на законопроекта за 

изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс 

(НПК), рег. № 554-01-34/13.02.2015 г., с Европейската конвенция 

за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), 

конституционната защита на основните права и заявените цели. 

Юли 2015 Становище на ССБ относно Проекта на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за съдебната власт, обявен на 29.06.2015 г. 

Юли 2015 Отворено писмо във връзка с внесения проект за изменения на КРБ 

 
 
 

1.3. Реакции през 2015 г. по отношение на опитите за външна намеса: 

 Писмо до членовете на ВСС във връзка с изказването на г-жа 

Светла Петкова на 29.01.2015 по време на дискусията за избор 

на председател на ВКС – февруари 2015; 

 Становище, свързано с т.нар. разработка „Червеите“ – 

февруари 2015; 

 Писмо до членовете на ВСС относно две решения, взети на 

30.04.15, а именно избор на председател на Софийски 

апелативен съд и гласуване на статут на несменяемост на 

съдия от СГС  – май 2015; 

 Отворено писмо по повод публичната дискусия за бюджета на 

съдебната власт – октомври 2015; 

 Отворено писмо във връзка с предложението на финансовия 

министър за промяна за реда на определяне на размера на 

основното месечно възнаграждение – октомври 2015; 

 Отворено писмо във връзка с протеста на полицаите – ноември 

2015. 

 

2. 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. 

2.1. Във връзка с получено писмо от съдия Николай Гемеджиев и предходно 



писмо от съдия Мария Златарева, в което те поставиха въпроси, касаещи  реда за 

командироване, значението на социалните критерии и възможностите за 

трудоустрояване на съдиите, през януари  организирахме работна среща, на която 

се обсъди практиката в различните съдилища по отношение на правилата, 

гарантиращи социалната защита на магистрати в неравнопоставено социално 

положение. Беше обсъден обемът на правата, които защитата трябва да включва, в 

това число натовареността  и командироването или преместването на магистрат в 

друг съд/прокуратура на основание чл. 194 ЗСВ. Бе сформирана работна група, 

която да подготви предложения за евентуални законодателни промени. 

2.2. Във връзка с писмо от съдии от Административен съд Варна за 

проблеми с административното ръководство, изпратихме нашето становище до 

ВСС и МП с очакването ВСС да осъществи обстойна проверка и събере обективна 

информация за работата и микроклимата в този съд.  

 

3. Обучения и професионална квалификация 

 На 20 януари  съдия Иван Георгиев бе лектор в конференция на тема 

„Правото на детето на лични контакти и с двамата родители. Родителски 

конфликти”, организирана от ДАЗД. Участие взеха и съдия Мая Михайлова, съдия 

Валерия Ватева и съдия Галина Господинова. 

 На 25 март ССБ бе съорганизатор с Асоциация „Член 24“ на 

конференция на тема „ЗЗДН-проблеми и предложения за усъвършенстване“. 

Активно участие взеха съдия Цветелина Кържева,  съдия Таня Кандилова и съдия 

Иван Георгиев. 

 Продължи организирането на съдебни процеси за деца, насочени към 

повишаване на информираността им за работата на съда и укрепване на 

правосъзнанието на децата. 

 През 2015 г. Съюзът организира следните квалификационни 

семинари-дискусии: 

- Пловдив: теми "Публичност и прозрачност на кадровата политика на 

ВСС и взаимодействие на ВСС с НПО", "Регулация и кадастър" и 

"Актуална практика на ВАС по последните изменения на ЗКИР" с 

лектори съдия Даниела Мавродиева, съдия Галина Солакова и съдия 

Камелия Маринова; 

- Габрово: теми "Проблеми на първоинстанционното производство по 

ГПК. Доклад. Преклузии.", "Проблеми на въззивното производство по 

ГПК. Правомощия на въззивната инстанция.", "Групиране на 

наказанията" с лектори съдия Светла Цачева, съдия Борислав Белазелков 

и съдия Валя Рушанова. 

 През юни 2015 г. работна група на Съюза на съдиите в България 

посети Кралство Нидерландия с цел обмяна на опит и добри практики по основни 

за съдебната власт въпроси. Делегацията имаше широка представителност – 

включваше 6-ма съдии - Аглика Адамова, Васил Петров, Весислава Иванова, 

Галина Иванова, Розалина Ботева и Станислав Цветков. 

 Бе създадена група, която да работи с деца и подрастващи в рамките 

на проект „Съдът в общността и гражданското образование“ с участието на 

съдиите Владимир Вълков, Вероника Бозова, Владислава Цариградска, Станислав 

Цветков, Таня Маринова и др.  



 През февруари 2015 съвместно с Българска асоциация по криминология 

проведохме среща-дискусия с проф. Ян ван Дайк на тема „Процесуална 

справедливост за жертвите от престъпления“. 

 В края на март 2015, съвместно с Министерството на правосъдието и 

Българската асоциация по криминология организирахме семинар на тема 

„Специализирани съдилища за детско и младежко правосъдие. Защо и как?”. 

Презентация по темата бе изнесена от д-р Урсина Вайдкуун – водещ експерт 

в областта на специализираната подготовка на съдии, прокурори и адвокати, 

работещи с деца към УНИЦЕФ, в Македония, Грузия, Турция, Централно 

африканската Република и Бенин.  

 През май 2015 организирахме публична лекция на тема "Несъстоялото се 

присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за 

защита правата на човека и основните свободи" с лектор доц. д-р 

Александър Корнезов. 

 През октомври заедно с Професионален правен сайт 

www.ChallengingTheLaw.com  организирахме първата по вида и по реда си 

такава съвместна годишна конференция на юристи от всички области на 

правото. Редакционният съвет включваше: доц. д-р Кристиан Таков от ЮФ 

на СУ "Климент Охридски", доц. д-р Мирослав Димитров от ЮФ на УНСС, 

съдия Албена Бонева от ВКС, съдия Галина Иванова от САС, д- р Стоян 

Ставру, а организационния съвет: Васил Петров (съдия от Софийския 

районен съд и редактор в Професионален правен сайт 

www.ChallengingTheLaw.com) и Румен Неков (юрист, коадминистратор на 

Професионален правен сайт www.ChallengingTheLaw.com). 

 През октомври 2015 съвместно с Американското посолство, организирахме 

среща-дискусия на тема „Домашно насилие: американският опит за реакция 

на институциите“. Представяне на основните въпроси  направи лейтенант 

Скот Дженкинс - обучител в Националната обучителна програма на 

Минесота (САЩ). 

 В началото на ноември 2015 проведохме среща-дискусия на тема „Системa 

нa детското прaвосъдие в Италия“ с участието на Елизабета Росси - 

върховен съдия в Италия, разглеждащ дела по въпросите на детската 

порнография, проституция, екологични престъпления, данъчни 

престъпления. 

 

ІII.  ДЕЙНОСТ НА ССБ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ПРАВНАТА 

ОБЩНОСТ И ЮРИДИЧЕСКАТА КУЛТУРА. 

На 16 април 2015 г. беше дадено началото на новия ни сайт „Съдебно 

право“  – електронен сайт с библиотека, който включва всички устройствени и 

организационни нормативни актове за съдебната власт от 1880 г. досега, важни 

съдебни решения на национални, чуждестранни и международни съдилища, 

международноправи актове, научни разбработки за статуса на съдиите и 

независимостта на съдебната власт, за стандартите за справедлив процес. Сайтът 

започна да публикува научни разработки на класически български и чужди 

юристи, важни юридически дискусии, актуални за развитието на правото и 

съдебните системи.  Потребители на публикуваната информация са юристи от 

всички професии и студенти по право. Част от тях изявиха желание и се включиха 



като сътрудници на сайта – адвокатите Димитър Милев, Деян Драгиев, Симеон 

Стойчев, студентите Антоний Димитров и Мария Йорданова. 

Сайтът е разработен в рамките на проекта „Изграждане на благотворна 

среда за независима съдебна власт в България“. Редактор на сайта е съдия Васил 

Петров. 

             Към 11.11.2015 г. страницата е посетена 21 415 (най-много досега е имало 

през октомври: 5 980), като има 6 882 уникални влизания. 

             На сайта се публикуват и текстовете по разработваната научната 

дисциплина «Устройство и организация на съдебната власт». Освен съдиите 

Белазелков, Куцкова, Тодорова, Ботева, Георгиев, Калпакчиев в разработването на 

отделни теми са включени проф. Васил Мръчков, проф. Пенчо Пенев, доц. Евгени 

Йочев. 

           Съдия Иван Георгиев презентира съдържанието на сайта «Съдебно право» 

на конференция на Пловдивския университет «П. Хилендарски».   

 

IV. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ССБ 

 

През целия 3-годишен отчетен 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. Години наред 

представител на ССБ в МАС е съдия Нели Куцкова, която на свои разноски 

посещава годишните срещи, а от 2014 г. в тези срещи участва и съдия Иван 

Георгиев. Представител на ССБ в МЕДЕЛ е съдия Атанас Атанасов. Продължиха 

традиционно добрите ни връзки с различни национални съдийски организации, а 

също така наши членове  взеха участие в редица международни конференции. 

През 2015 г. участвахме в следните събития: 

1. 19 януари 2015 г. – съдия Атанас Атанасов взе участие в 

международна конференция на тема „Ресоциализация на осъдените в ЕС: 

укрепване на ролята на гражданското общество“, организирана от ЦИД в гр. 

София; 

2. 29-30 април 2015 г. – съдия Борислав Белазелков участва в 

международен семинар на тема „Дееспособността като универсален стандарт за 

пълноценност на човека. Международни перспективи и българската правна 

реформа“. Семинарът се проведе в гр. София и беше организиран от МП, 

Български център за нестопанско право и Институт за държавата и правото към 

БАН; 

3. 14-16 май 2015 г. – участие на съдия Иван Георгиев в среща на 

Европейската асоциация на съдиите, гр. Гданск, Полша. 

4. 22-24 май 2015 г. – съдия Атанас Атанасов участва в среща на 

МЕДЕЛ, проведена в гр. Атина, Гърция; 

5. 28-29 май 2015 г. – съдия Иван Георгиев участва в международна 

конференция „Деца и правосъдие-иновативни подходи и практики“, проведена в 

гр. Шумен и организирана от Институт по социални дейности и практики; 

6. 18 юни 2015 г. - Международна конференция „Пряката демокрация в 

България-възможности и перспективи“, организирана от Европейски институт в 

гр. София – участие взе съдия Борислав Белазелков. 



7. 3-9 октомври 2015 г. – съдия Нели Куцкова и съдия Иван Георгиев  

участваха в годишната среща на МАС, която се проведе в гр. 

Барселона, Испания. 

 

V. 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. 

Чуждестранни и международни организации  - 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.  

 

VІ. 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.  

Канихме представители на медиите на всички наши по-големи инициативи – 

конференции, годишни събрания, срещи. Представители на ССБ редовно  

изразяваха нашите позиции по актуални въпроси, свързани със съдебната система. 

 

VIІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН НА ССБ (2014-

2016) 

 

Основните цели, поставени в Стратегическия план са: 

 

1. Утвърждаване на независимостта и достойнството на съдията като 

отговорност на съдийската общност посредством повишаване на 

професионалната компетентност на съдиите и утвърждаване на 

модели на етично поведение:  

 

 Бяха проведени 21 квалификационни семинара в различни градове на 

страната: Благоевград, Варна, Видин, Габрово, Ловеч, Несебър, Пловдив, 

Разград, Русе, Смолян, Стара Загора, София, Шумен. Повечето от темите и 

лекторите бяха избрани от съдиите по места.  

Лектори бяха съдии от ВКС, ВАС, Апелативен съд София, СГС, СРС – 

Албена Бонева, Атанас Атанасов, Борислав Белазелков, Валя Рушанова, 



Владимир Вълков, Галина Солакова, Даниела Мавродиева, Жанета Петрова, 

Искра Александрова, Калин Калпакчиев, Камелия Маринова, Красимир 

Влахов, Марио Първанов, Методи Лалов, Мирослава Тодорова, Нели 

Куцкова, Светла Цачева, Стилияна Григорова. Лектори също така бяха и 

изтъкнати професионалисти и представители на академичната общност - д-р 

Боряна Мусева, проф. Васил Мръчков, адв. Георги Димитров, д-р Румен 

Петров, д-р Христо Христев. 

 Квалификационни лекции имаше и на 4-те срещи на съвипускниците от 

НИП, които ССБ организира и проведе в гр. Банкя, гр. Трявна и с. Арбанаси. 

Лектори и гости на тези срещи бяха съдии – повечето от тях бивши 

преподаватели в НИП – Калин Калпакчиев, Красимир Влахов, Мая Цонева, 

Мирослава Тодорова, Светлана Калинова, Таня Костадинова, Таня 

Маринова,  Хрипсиме Магърдичян. 

 Всички членове на Съюза бяха редовно информирани за условията, срока  

и начина на кандидатстване за различни семинари и обучения в чужбина. 

Информацията също така се публикуваше редовно и на електронната 

страница на ССБ. 

 С активната работа на съдия Васил Петров и съдия Мирослава Тодорова 

редовно публикуваме статии в електронната библиотека „Съдебно право“, 

като статиите се изпращат и до всички членове на Съюза. 

 Организирахме следните семинари съвместно с местни и чуждестранни 

организации: 

-  „Новата концепция за дееспособността според Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания” – януари 2014 г., организиран в 

партньорство с Български център за нестопанско право и подкрепата на 

Фондации Отворено общество; 

- „Домашно насилие:  правозащитни  проблеми“ – януари 2014 г., обучение, 

организирано съвместно с БХК; 

- Лекция на норвежкия криминолог проф. Нилс Кристи на тема „Същността 

на наказанието“ – април 2014 г. Събитието бе осъществено чрез 

съвместните усилия на: Юридически факултет на Софийски университет, 

Съюз на съдиите в България, Българска асоциация по криминология, 

Асоциация на прокурорите в България и Център за обучение на адвокати 

"Кръстю Цончев"; 

- Семинар относно мерките за защита на жертви от полово базираното 

насилие и въвеждането на механизмите на общностното право за защита на 

жертвите в националното законодателство – ноември 2014 г., организиран 

от Съюза на съдиите в България в рамките на международния проект 

EPOJENDER. 

 

2. Утвърждаване на Съюза като организация, която формулира и 

отстоява обществено значими интереси на съдиите и поради това е 

разпозната от обществото и съдиите като активен участник в 

съдебната реформа: 

• ССБ проведе 3 конференции, посветени на модела на управление на 

съдебната власт: “За нов модел на управление на съдебната власт” 

(официални гости: Герхард Райснер, Президент на Международната 

асоциация на съдиите, председател на КСЕС и Дана Гарбован, съдия в 

Апелативния съд в Клуж, Румъния); “Необходимите изменения в ЗСВ” 



(официален гост: министърът на правосъдието Зинаида Златанова); „За 

ролята на ВСС като основен обект и участник в съдебната реформа“. 

• Бяха осъществени редица нормотворчески инициативи, свързани със Закона 

за съдебната власт, правилата за командироване, правилата за повишаване и 

преместване, ЗМВР, бюджета на съдебната власт. Основните предложения, 

изготвени от ССБ в коалиция с други НПО,  залегнаха в проекта за ЗИДЗСВ, 

представен от Министерство на правосъдието. 

• ССБ зае активна позиция при избора на главен съдебен инспектор:  

подготвихме профил на кандидата и правила за вътрешно съсловна 

консултация, поемайки отговорност за този важен за съдебната власт избор; 

номинирахме кандидати и проведохме публичното им изслушване, което бе 

предавано на живо на уеб страницата на ССБ; двете предложения бяха 

внесени в Народното събрание, гласувани и от тях беше избран главен 

съдебен инспектор към ИВСС. 

• Връзките с медиите са във фокуса на Стратегическия план на ССБ. 

Проведохме 4 кръгли маси и дискусии (в Смолян, Стара Загора, Русе и 

София), лектори на които бяха изтъкнати български журналисти с опит в 

областта на съдебните въпроси.  След всяко годишно общо събрание в 

Пловдив се извършва сериозна работа с местните медии. Активна роля в 

работата с медиите има говорителят на Съюза съдия Нели Куцкова.  

Редица съдии от различни съдебни и географски райони на страната дадоха 

изключително интересни интервюта за рубриката „Съдебната реформа“ на 

в. Дневник – Анжелина Христова, Борислав Белазелков, Галина Захарова, 

Живко Желев, Иван Георгиев, Ирина Джунева, Йордан Дамаскинов, Лилия 

Александрова, Марияна Бахчеван, Светла Цачева, Стою Згуров, Цветомира 

Велчева. 

Телевизионни и радио интервюта по конкретни въпроси, касаещи  

управлението на съдебната власт и съдебната реформа даваха Атанас 

Атанасов, Владимир Вълков, Весислава Иванова, Борислав Белазелков, 

Красимир Мазгалов, Мими Фурнаджиева, Мирослава Тодорова, Нели 

Куцкова, Николай Гунчев, Стефан Шекерджийски, Таня Маринова. 

• Разчитайки на инициативата и лидерството на отделни съдии на местно 

ниво – Благовеста Костова, Владимир Вълков, Вероника Бозова, Владимир 

Пензов, Екатерина Николова, Нели Иванова, Станислав Цветков, Таня 

Маринова, ССБ пристъпи към изпълнението на дейности, които са насочени 

навън – към общността и гражданите, а именно: 

- Гражданско образование, което ще се фокусира върху две групи: 

 Деца и подрастващи и 

 Съдебни заседатели 

- Oценка на работата на съда от страна на потребителите на правосъдие; 

- Експертна помощ за развитие на съдебната реформа; 

- Институционална памет. 

Тези теми са залегнали в новия тригодишен проект, който Съюзът започна 

да изпълнява от м. август 2015 г. с подкрепата на Фондация Америка за 

България. 

 

3. Постигане на организационна и финансова стабилност на Съюза. 

• Подобряване на събираемостта на членския внос: 

УС на ССБ се постара да мотивира членовете да допринасят за финансовата 



стабилност на организацията си, като предприе следните стъпки: 

- На сайта на Съюза беше разработен специален модул, който дава 

възможност за пълно или частично заплащане на членския внос 

онлайн; 

- На свое заседание през ноември 2014 г. УС взе решение да се събира 

членски внос само за текущата и предходна години в случай, че 

членовете нямат възможност да платят за пропуснатите години; 

- На всяко годишно отчетно събрание се дава подробен отчет за 

изразходваните средства от сметката на членския внос. Отчетът се 

публикува и на сайта на Съюза. 

За съжаление, въпреки тези усилия, събираемостта на членския внос продължава 

да бъде ниска. Поставената цел за постъпателно увеличаване на относителния дял 

на собствено финансиране спрямо външни приходи, вкл. проектни, не беше 

постигната.  

Това не позволи да се премине към постоянна администрация, чиято заетост да се 

финансира пряко от членския внос. Все още длъжността „административен 

секретар“ е временна, финансовата й издръжка се формира от проекти и е 

частично доброволна. 

 • Развиване на ръководния капацитет на УС, постоянните комисии към 

УС и администрацията на ССБ през 2014 и 2015 г.: 

- Провели сме 3 срещи на РУС. Основните въпроси, разглеждани на 

тези срещи бяха свързани с подготовка на общо събрание, с 

разглеждане на дейностите по изпълнение на текущи проекти и с 

обсъждане на теми и екипи за работа по бъдещи проекти; 

- УС е заседавал 31 пъти. Повечето от заседанията са свиквани по 

телефона на основание чл. 29, изречение 3 от Устава. На заседанията 

се обсъждаха  главно изработване и съгласуване на становища по 

важни въпроси, касаещи съдебната власт и организационни въпроси; 

Членове на УС и администрацията на Съюза участваха във всички 

проведени семинари и срещи в страната. 

- Както посочихме по-горе, много от членовете на Комуникационната 

комисия активно участваха с интервюта в електронни и печатни 

медии, коментирайки актуални въпроси за управлението на съдебната 

власт и съдебната реформа; 

Представители на ПЕК (Галина Иванова, Рози Ботева) участваха в 

организирането на семинари по различни теми в страната. Членовете 

на ПЕК (Атанас Атанасов, Борислав Белазелков, Весислава Иванова, 

Екатерина Николова, Мария Дончева, Таня Маринова), а също и 

Стоян Мадин и Стою Згуров бяха двигателят на съставянето на 

становища и писма по всички актуални въпроси.  


