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Вх.№ РД.01.05-4 (1) / 21.01.2021 г.

ПРОТОКОЛ
от проведено изслушване на кандидатите за съдебни заседатели
Днес 20.01.2021 г. от 17.00 часа се проведе заседание на 5 членната 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.
На заседанието присъстваха:
д-р Стела Петрова Горбанова-Василева председател
Валентин Владимиров Гуцов
член
Сашо Петков Топалов
член
Анастасия Петкова Тонева-Пеева
член
Зехра Халилова Салиева
член
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Изслушване на кандидатите за съдебни заседатели.

По точка първа от дневния ред:
Днес 20.01.2021 г. се състоя заседание на Комисията, на която беше проведено
изслушване на всеки един от кандидатите за съдебни заседатели, в съответствие на чл. 68а,
ал. 1 от ЗСВ.
На кандидатите за съдебни заседатели бяха поставени въпроси, свързани с функциите
на съдебния заседател в наказателния процес и мотивацията на всеки от кандидатите да
изпълнява тази функция за предстоящия мандат при Районен съд Елена.
След проведените изслушвания на кандидатите, Комисията констатира следното:
- Комисията установи, че всички изслушани кандидати са запознати с фигурата на
съдебния заседател в наказателното производство и с ролята на съдебния заседател,
като представител на гражданското общество в съдебния процес;
- Всички кандидати показаха познания на правната регламентация на участието на
съдебни заседатели в разглеждането на наказателни дела, на техните права и
задължения;
- Всички са комуникативни и заявяват, че ще се стремят да осъществяват коректно
задълженията си, да бъдат честни, безпристрастни и отговорни.

Предвид горното Комисията предлага на Общински съвет Елена за одобрение
следните кандидати за съдебни заседатели при Районен съд Елена, които да бъдат
предложени за избиране от Общото събрание на съдиите от ВТОС:
 Мариана Николова Савова;
 Здравка Димитрова Георгиева;
 Доника Иванова Стойкова;
 Цветина Янкова Славкова;
 Иванка Йорданова Сиракова.
 Ирена Иванова Славова;
 Сияна Йорданова Цончева.
Комисията, като взе под внимание писмо рег.№РД.01.06-29-(2) / 23.09.2020 г. на
Председателя на Окръжен съд Велико Търново за предоставяне от Общински съвет – Елена
на 8 (осем) бр. кандидати за съдебни заседатели, констатира че Цветина Янкова Славкова не
отговаря на изискванията на чл. 67 от ЗСВ (да са на възраст от 21 до 68 години), но предлага
да бъде включена като кандидат за съдебен заседател по преценка на Съда.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17.30 часа.
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