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Дата на раждане

ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО
КАНДИДАТСТВАТЕ
ДЛЪЖНОСТ

г.. Националност Българин

Изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите,
мандат 2017 г. - 2022 г.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

от 19.06.2014 г.

заместник - председател на АС - Пловдив

от 01.04.2014 г.
до 18.06.2014 г.

съдия в АС - Пловдив

от 23.07.2009 г.
до 01.04.2014 г.

заместник - председател на ОС - Пловдив

от 13.07.2009 г.
Д9 23.07.2009 г.

съдия в ОС - Пловдив

от 12.07.2004 г.
до 12.07.2009 г.

заместник - председател на ОС - Пловдив

от 10.09.2001 г.
до 11.07.2004 г.

председател на PC - Пловдив

от 14.09.1999 г.
до 10.09.2001 г.

съдия в ОС - Пловдив

от 04.02.1999 г.
до 14.09.1999 г.

заместник - председател на PC - Пловдив

от 14.09.1995 г.
до 04.02.1999 г.

съдия в PC - Пловдив
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от 25.07.1994 г.
до 14.09.1995 г.

младши съдия в ОС - Пловдив

от 24.01.1994 г.
до 24.07.1994 г.

стажант - юрист в ОС =■Пловдив

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■

1989 г. - 1 9 9 3 г.

Софийски университет „Свети Климент
факултет, специалност „право“, магистър

1984 г. - 1987 г.

ЕСПУ с преподаване на западни езици „Георги Кирков“ /сега Езикова
гимназия „Пловдив“/ - английски език.

ЛИЧНИ УМЕНИЯ

------------------

Майчин език

Български

Други езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

английски

Комуникационни умения

Организационни /
управленски умения

В2

;

Юридически

ПИСАНЕ

Четене

Участие в
разговор

)Самостоятелн
о устно
изложение :

В2

В2

В2

S

Слушане

Охридски“,

В2

Много добри комуникационни умения, придобити в качеството ми на
обучитеп в Националния институт на правосъдието

Като заместник - председател на АС - Пловдив отговарям за работата на
Гражданско отделение, в което работят общо 14 човека
Като заместник - председател на ОС - Пловдив отговарях за работата на
Гражданско въззивно отделение, в което работеха общо 35 човека
Като председател на PC - Пловдив отговарях за работата на целия съд, в
който работеха повече от 150 човека
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Дигитални умения

САМООЦЕНЯВАНЕ
Обработка
на
информац
ията

Комуника
ция

Създаван
е на
съдържан
ие

Сигурност

Решаване
на
проблеми

самостоятелно самостоятелно самостоятелно!
основно ниво основно ниво
ниво
ниво
ниво

Добро владеене на офис - пакет /текстообработка, таблици, презентации/

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

Други дейности
1994 - 2002 г. хоноруван асистент в Юридическия факултет на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по гражданско право и
по граждански процес
2001 г. - непостоянен преподавател към Националния институт на
правосъдието. Водени курсове: „Основи на правото на Европейския
съюз“, „Защита на интелектуалната собственост по правото на
Европейския съюз“, „Алтернативни способи за решаване на спорове арбитраж и медиация“, „Управление на човешките ресурси“, „Работа с
граждански дела“.

Квалификации
1999 г., Солун, Гърция - обучение в качеството на участник в
серия от 5 семинара по право на Европейския съюз за представители от
съдебната система на държавите - кандидати. Организиран от
Европейската комисия и Центъра по международно и европейско право
- Солун, Гърция.
0 7 - 1 8 юни 1999 г., София - участие в проекта „Хага-София обучение по международно и европейско право - обучаваща програма
за български съдии”. Организиран от Т.М.С. Институт, Хага, Холандия и
Върховния касационен съд.
0 6 - 1 7 ноември 2000 г. - участие в курс за обучение на обучители
на магистрати в България по право на Европейския съюз, проведен в
Хага, Холандия. Организиран от Т.М.С. Институт, Хага, Холандия и
Холандския Хелзинкски комитет.
1 2 - 1 6 февруари 2001 г. - участие в курс за обучение на обучители
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на магистрати в България по право на Европейския съюз, проведен в
София. Организиран от Т.М.С. Институт, Хага, Холандия и Холандския
Хелзинкски комитет и Центъра за обучение на магистрати.
1 6 27 юли 2002 г. - участие в програма за обучение "Съдебна
администрация", проведена във Вашингтонт окръг Колумбия и
Портланд, щат Орегон, САЩ. Организирана от ААМР, Уърлд Лърнинг и
Националния център за щатски съдилища, Уилямсбърг, Виржиния.
1 4 - 1 8 октомври 2002 г. - участие в семинар “Приложението на
правата на интелектуална собственост", организиран от Организация за
международно развитие на правото - Рим, Италия и ЦОМ.
05 - 08 ноември 2002 г. - участие в Регионалната Конференция за
Югоизточна Европа по въпросите на алтернативно решаване на
спорове, проведена в Любляна, Словения. Организирана от Окръжния
съд на Любляна, Министерството на правосъдието на Словения и ADR
Group, Великобритания.
1 7 23 ноември 2002 г. - участие в обучение на обучители по
продължаваща програма по въпросите на Правото на Европейския съюз
- защита на интелектуалната собственост, проведено в Хага, Холандия./
Организирано от Т.М.С. Институт, Хага, Холандия и Холандския
Хелзинкски комитет и ЦОМ.
24 - 29 май 2003 г. - участие в курс по приложение на правото на
Европейския съюз, проведен в Мурсия, Испания.
25 - 27 юли 2003 г. - участие в пилотен курс „Съдебна практика на
Съда на Европейските общности“. Организиран от Американската
агенция за международно развитие и ЦОМ.
октомври 2003 г. - участие в проект „Управление движението на
делата и намаляване на забавянията“. Организиран от Американската
агенция за международно развитие.
03 - 04 май 2004 г., София - участие в семинар за съдебно
сътрудничество по граждански и търговски дела. Организиран от
Европейската комисия, Министерство на правосъдието и НИП.
27 юни - 01 юли 2004 г. - участие в делегация на работно
посещение в Националната школа за съдебни секретари - Дижон,
Франция.
27 - 29 септември 2004 г. - участие в семинар „Чл, 6 /граждански
аспекти/ от ЕКПЧОС“. Организирано от Холандски институт за правата
на човека и НИП.
1 7 - 1 8 ноември 2004 г. - участие в семинар “Медиация за съдии”.
Организиран от Българска асоциация за извънсъдебно решаване на
спорове.
26 - 27 януари 2005 г. - завършен курс “Създаване на програма за
препращане на съдебни дела към медиация”. Организиран от Проект за
реформа на търговското право към Американската агенция за
международно развитие.
25 април - 01 май 2005 г. - участие в програма „Съдебно
препращане към медиация“, проведена в Холандия. Организирано от
Американската агенция за международно развитие и Уърлд Лърнинг.
1 7 - 2 1 октомври 2005 г. Прага, Чехия - участие в курс „Права на
интелектуална собственост” Организиран от CEELI Institute и IDLO.
07 - 08 декември 2005 г. участие в семинар „Съдебно
сътрудничество по гражданскоправни въпроси“. Организиран от
Европейския институт за публична администрация и НИП.
0 4 - 1 7 октомври 2007 г. Единбург, Шотландия - участие в
Обменната програма на Европейската съдебна обучителна мрежа към
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Европейската комисия. Организиран от Европейската мрежа за съдебно
обучение и НИП.
2007 г. - участие в курс за обучители по новия ГПК. Организиран
от НИП.
06 - 07 март 2008 г. участие в семинар „Обучение по новия ГПК“.
Организиран от ОС - Пловдив и НИП.
02 - 04 декември 2008 г. - Мюнхен, Германия - участие в работно
посещение на Европейското патентно ведомство. Организирано от
Европейската патентна академия.
2009 г. - Международен летен университет по Европейско право.
Организиран от Софийски университет „Свети Климент Охридски“,
Юридически факултет.
1 3 - 1 5 май 2009 г. - участие в семинар „Практически въпроси на
трансграничната медиация“, Трир, Германия.
Организиран
от
Академията по европейско право и Европейската мрежа за съдебно
обучение.
1 7 - 1 9 ноември 2010 г. - участие в „Европейски граждански форум
- първо издание „Европейско гражданско право“, Барселона, Испания.
Организиран от Европейската мрежа за съдебно обучение.
24 - 25 май 2011 г. - участие в семинар „Практически въпроси на
трансграничната__медиация“, __Трир,__ Германия___Организиран, от
Академията по Европейско право и Европейската мрежа за съдебно
сътрудничество.
28.10.2011 г. - участие в семинар „Актуални проблеми при
приложението на ГПК“. Организиран от ОС - Пловдив и НИП.
24 - 26 октомври 2012 г. - участие в семинар „Трансграничен
развод и издръжка - компетентен съд и приложимо право“. Организиран
от Академията по Европейско право.
30.11.2012 г. - участие в семинар „Практически проблеми при
приложението на КЗ“. Организиран от ОС - Пловдив и НИП.
0 8 - 1 0 април 2013 г. - участие в конференция „Гражданско право
на ЕС“, Виена, Австрия. Организиран от Европейската мрежа за
съдебно сътрудничество.
30 юни - 01 юли 2015 г. - участие в обучение на тема „Лидерство“,
Солун, Гърция. Организирано от Европейската мрежа за съдебно
обучение.
21 - 25 февруари 2016 г. - участие в обучение в Европейския съд
по правата на човека, Страсбург, Франция. Организирано от ВСС.
2016 г. - участие в проект за сътрудничество между Европейската
мрежа на съдебните съвети и Европейския правен институт в областта
на Онлайн решаване на спорове е Алтернативното решаване на
спорове.

2004 г. и 2007 г. член на работна група за изготвяне на проект за
Закон за медиацията и последващ проект за неговото изменение.
Организирана от Министерство на правосъдието.
2007 г. - член на работна група за изготвяне на проект за Наредба
към Закона за медиацията. Организирана от Министерство на
правосъдието.
2007 г. - член на работна група за изготвяне на проект за Наредба
за бюрата за съдимост. Организирана от Министерство на
правосъдието.
2007 г. - член на работна група за изготвяне на проект на Наредба
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за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.
Организирана от Министерство на правосъдието.
2007 г. - член на работна група за изготвяне на проект за Наредба
за съдебните заседатели. Организирана от Министерство на
правосъдието:
2008
г. представителна
ВСС
в работна
група
по
гражданскоправни въпроси за изготвяне на позиции по актове на ЕС към
Министерство на правосъдието. Определен с решение на комисия
„Международно правно сътрудничество“ на ВСС от 17.06.2008 г.
2016 г. - член на работна група към комисия „СКНСС“ на СК на
ВСС действаща в рамките на постоянен механизъм за наблюдение на
СИНС. Определен с решение на комисия ..СКНСС“ на СК на ВСС по
Протокол № 22/29.06.2016 г.
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