
Жизнерадостно сбогуване с Инициативата за укрепване на съдебната 
система 

 
Гостите на последното парти на ИУСС бяха над 100. 
Сред тях: Татяна Александрова – председател на 
Окръжен съд Враца, съд-модел (вляво), Панайот 
Генков – член на Висшия съдебен съвет (втория 
отляво), Иван Колев – председател на Районен съд 
София (вдясно). 
На фона на музика в стил суинг, огласяща 
бляскавите градини на резиденция Лозенец, 
протече заключителната церемония на 
Инициативата за укрепване на съдебната система 
(ИУСС) на USAID на 12 юли в София. Сред гостите 
бяха лидери на съдебната власт и 
неправителствения сектор, журналисти и други 
участници и партньори на програмата. Речи 

произнесоха посланик Байърли, председателят на Върховния касационен съд Иван Григоров и 
председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев. 
 
„Въпреки че днес се разделяме с някои американци, които досега работеха в България, аз 
разглеждам днешното събитие повече като едно ново начало”, каза посланик Байърли. „С 
приемането на България в ЕС и приключването на дейността на USAID българо-американското 
партньорство навлиза в нова фаза.” Той похвали Висшия съдебен съвет за повишената 
прозрачност в работата му и призова всички 
български съдилища да възприемат практиките на 
съдилищата-модели на USAID, в това число 
поддържане на интернет сайтове и създаване на 
информационни центрове. 
 
От името на ИУСС на церемонията говори правният 
съветник Пресиана Манолова. Манолова ще оглави 
управителния съвет на новосъздадената 
организация Програма за развитие на съдебната 
система, която ще продължи да покрепя съдебните 
реформи. 
 
На заключителния прием на ИУСС нейният директор 
Кен Стюарт получи признание от Висшия съдебен 
съвет (ВСС). Съдия Стюарт ръководи Проекта за 
развитие на съдебната система (ПРСС) и 
наследилата го ИУСС в продължение на 5 години. ПРСС и ИУСС оставиха след себе си много 
устойчиви постижения, сред които Националния институт на правосъдието, 30 съдилища-модели 
и нов отдел Съдебна администрация във ВСС, който от юли 2007 г. ще продължи да осъществява 
програмата Съдилища-модели и съдилища-партньори. 
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