
 

 

 
 

 

 

 

ОНЛАЙН СЕМИНАР НА ТЕМА: 
 

“ПРАВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА 

ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ. ВРЪЧВАНЕ НА 

СЪДЕБНИ КНИЖА. ДИСТАНЦИОННО ИЗВЪРШВАНЕ 

НА ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ. ЕЛЕКТРОНЕН 

ДОКУМЕНТ. ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ ЗА РАБОТА С 

ЕПЕП“ 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРИТЕ: 
 

 

 

Съдия Стефан Кюркчиев – Заместник-председател на Софийски градски съд 
 

 

 

Стефан Кюркчиев е завършил специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 

1999 г. През периода от 2000 г. до 2002 г. работи в областта на застрахователното и 

банково право. След конкурс през 2002 г. встъпва като младши съдия в Софийски 

градски съд. От 2004 г. е съдия в Софийски районен съд, а през 2006г. е избран от 

ВСС за заместник председател на Софийски районен съд, заемайки длъжността до 

2010 г. 

 

През периода от 2010 г. до момента е съдия в гражданско отделение на Софийски 

градски съд.  

 

Стефан Кюркчиев  е автор на научни публикации в областта на материалното и 

процесуалното право - монография „Заповедното производство“ изд. „Сиела“, Сборник 

„Граждански процесуален кодекс. Приложен коментар и анализ на съдебната практика“ 

изд. „Труд и право“ /в съавторство/, „Неизпълнение на договора“ изд. „Труд и право“ /в 

съавторство/. Лектор на множество семинари в областта на материалното гражданско 

право и гражданския процес. 

 



 

ГЕОРГИ РАДКОВ - Системен администратор, работил в 

системата на Софийски градски съд и Висш съдебен съвет 
 

 

Георги Радков е системен администратор с 15-годишен опит. 

Завършил е магистратура „Комуникационна и 

осигурителна техника“ във Висше транспортно училище 

„Тодор Каблешков“-гр. София.  
 

От 2012 г. до 2019 г. работи в съдебната система като 

системен администратор, съответно в Софийски градски съд и Висш съдебен съвет.  
 

От 2015 г. е вписан като вещо лице към списъка за вещи лица на Софийски градски 

съд.  
 

През 2017 г. и 2018 г. успешно полага 7 изпита и се сертифицира за мрежовите 

устройства „Mikrotik“. През 2019 г. се сертифицира в насока Киберсигурност, като 

получава сертификата „Ethical Hacking and Cybersecurity for Experts“ към Ethical 

Hacking University of Bulgaria. Към момента работи като системен администратор в 

"Евро Геймс Технолоджи", като е отговорен за изграждането и конфигурирането на 

мрежата и свързаността на компанията.  
 

Владее италиански и английски език. 


