Присъствен списък от заседание №1 на Съвета по прилагане на Актуализираната
стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
29 януари 2016 г., 14,30 часа,
заседателна зала на Министерство на правосъдието
1. Екатерина Захариева – министър на правосъдието;
2. Красимира Филипова – заместник-министър на правосъдието;
3. Благовест Пунев – съветник в кабинета на министъра на правосъдието и секретар на
Съвета;
4. Смилена Костова – съветник в кабинета на министъра на правосъдието;
5. Кристина Ненкова – директор на дирекция „Стратегическо развитие и програми“,
МП, секретариат на Съвета;
6. Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет;
7. Павлина Панова – заместник-председател и ръководител на Наказателна колегия на
Върховния касационен съд;
8. Боян Магдалинчев – заместник-председател на Върховния административен съд;
9. Пенка Богданова – заместник на главния прокурор при Върховната касационна
прокуратура;
10. Петър Раймундов – инспектор от Инспектората към Висшия съдебен съвет;
11. Юрий Бошнаков – заместник-председател на Висшия адвокатски съвет;
12. Кирил Ананиев – заместник-министър на финансите;
13. Драгомир Йорданов – директор на Националния институт на правосъдието;
14. Красимира Филипова – заместник-министър на правосъдието;
15. Александра Ковачева – член на политическия кабинет на заместник министърпредседателя по европейските политики и институционалните въпроси;
16. Евгени Иванов – председател на УС на Сдружение „Асоциация на прокурорите в
България“;
17. Петко Петков – председател на Сдружение „Камара на следователите в България“;
18. Атанас Атанасов – председател на УС на Сдружение „Съюз на съдиите в България“;
19. Любомир Герджиков – изпълнителен член на СНЦ „СЕФИТА“;
20. Владислав Славов – председател на „Съюз на юристите в България“;
21. Георги Милков – председател на УС на Сдружение "Център на неправителствените
организации в Разград“;
22. за Велислава Делчева – представител на Сдружение „Програма за развитие на
съдебната система“ – председателя на УС - Йордан Йорданов;
23. Биляна Гяурова-Вегертседер – представител на Български институт за правни
инициативи;
24. Дани Колева – програмен директор на Национална мрежа за децата;

