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ДОКЛАД
На Постоянната комисия по “Местно самоуправление” към Общински съвет-Елена,
избрана с Решение № 145 / 22.10.2020 г. на Общински съвет – Елена за изготвяне на
предложения за съдебни заседатели при Районен съд – Елена.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с постъпило писмо рег.№ РД.01.06-29-(2) / 23.09.2020 г. от Окръжен съд
Велико Търново за провеждане на нова процедура за избор на 8 (осем) бр. съдебни
заседатели към Районен съд Елена, с Решение № 145 / 22.10.2020 г. Общински съвет – Елена
откри повторна процедура и прие правила за избор на съдебни заседатели към Районен съд
Елена, както и избра ПК "Местно самоуправление“ да изготви предложение за съдебни
заседатели.
В изпълнение на чл. 68, ал. 1 от ЗСВ, решението е публикувано на интернет
страницата на Общински съвет – Елена. Обява е публикувана в един местен ежедневник и
във в-к Еленска трибуна.
Комисията констатира, че до определения срок за подаване на документи в
деловодството на Общински съвет – Елена са постъпили 7 (седем) заявления на кандидати
за съдебни заседатели.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗВС списъкът на допуснатите до участие кандидати,
заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи по ал. 3, т. 9 е
публикуван на интернет страницата на Общинския съвет.
В тридневния срок преди изслушването, предвиден в чл. 68а, ал. 2 от ЗСВ не са
постъпили становища за кандидатите от юридически лица с нестопанска цел, определени за
извършване на общественополезна дейност.
Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели се проведе на 20.01.2021 г. в
публично заседание. На кандидатите бяха поставени въпроси свързани с функциите на
съдебния заседател в наказателния процес и мотивацията им да кандидатстват за съдебни
заседатели. Всички кандидати показаха мотивация и желание за работа, като съдебни
заседатели, както и познание на законовата регламентация свързана с правата и
задълженията на съдебен заседател.

Пристъпи се към поименно разглеждане на заявленията на всеки кандидат за
допустимост в процедурата, както следва:
 Заявление подадено от Мариана Николова Савова /Приложение № 1/
Към заявлението подадено по образец са приложени:
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които комисията да се обръща за препоръки
(приложение № 5);
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие (Приложение № 4);
- декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 2);
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16
юли 1973 г.
- декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (приложение № 3);
- свидетелство за съдимост издадено от Районен съд Елена
Комисията установи че са представени всички изискуеми документи, поради което
единодушно реши: ДОПУСКА до участие в избор на съдебни заседатели кандидата
Мариана Николова Савова.
 Заявление подадено от Здравка Димитрова Георгиева /Приложение № 1/
Към заявлението подадено по образец са приложени:
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които комисията да се обръща за препоръки
(приложение № 5);
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие (Приложение № 4);
- декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 2);
- декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (приложение № 3);
- свидетелство за съдимост издадено от Районен съд Елена
Комисията установи че са представени всички изискуеми документи, поради което
единодушно реши: ДОПУСКА до участие в избор на съдебни заседатели кандидата Здравка
Димитрова Георгиева.
 Заявление подадено от Доника Иванова Стойкова /Приложение № 1/
Към заявлението подадено по образец са приложени:
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които комисията да се обръща за препоръки
(приложение № 5);
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие (Приложение № 4);

- декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 2);
- декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (приложение № 3);
- свидетелство за съдимост издадено от Районен съд Елена
Комисията установи че са представени всички изискуеми документи, поради което
единодушно реши: ДОПУСКА до участие в избор на съдебни заседатели кандидата Доника
Иванова Стойкова.
 Заявление подадено от Цветина Янкова Славкова /Приложение № 1/
Към заявлението подадено по образец са приложени:
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които комисията да се обръща за препоръки
(приложение № 5);
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие (Приложение № 4);
- декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 2);
- декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (приложение № 3);
- свидетелство за съдимост издадено от Районен съд Елена
Комисията установи че са представени всички изискуеми документи, констатира че
Цветина Янкова Славкова не отговаря на изискванията на чл. 67 от ЗСВ (да са на възраст от
21 до 68 години), но поради ограничения брой кандидати единодушно реши: ДОПУСКА до
участие в избор на съдебни заседатели кандидата Цветина Янкова Славкова.
 Заявление подадено от Иванка Йорданова Сиракова /Приложение № 1/
Към заявлението подадено по образец са приложени:
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които комисията да се обръща за препоръки
(приложение № 5);
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие (Приложение № 4);
- декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 2);
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16
юли 1973 г.
- декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (приложение № 3);
- свидетелство за съдимост издадено от Районен съд Елена
Комисията установи че са представени всички изискуеми документи, поради което
единодушно реши: ДОПУСКА до участие в избор на съдебни заседатели кандидата Иванка
Йорданова Сиракова.
 Заявление подадено от Сияна Йорданова Цончева /Приложение № 1/
Към заявлението подадено по образец са приложени:
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които комисията да се обръща за препоръки
(приложение № 5);
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие (Приложение № 4);
- декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 2);
- декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (приложение № 3);
- свидетелство за съдимост издадено от Районен съд Елена
Комисията установи че са представени всички изискуеми документи, поради което
единодушно реши: ДОПУСКА до участие в избор на съдебни заседатели кандидата Сияна
Йорданова Цончева.
 Заявление подадено от Ирена Иванова Славова /Приложение № 1/
/не присъства на изслушването/
Към заявлението подадено по образец са приложени:
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които комисията да се обръща за препоръки
(приложение № 5);
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие (Приложение № 4);
- декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 2);
- декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (приложение № 3);
- свидетелство за съдимост издадено от Районен съд Елена
Комисията установи че са представени всички изискуеми документи, поради което
единодушно реши: ДОПУСКА до участие в избор на съдебни заседатели кандидата Ирена
Иванова Славова.
Настоящия Доклад, както и Протокол за резултатите от проведеното изслушване на
кандидатите за съдебни заседатели са изготвени в съответствие с чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ и ще
бъдат публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Елена.
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