
П Р О Т О К О Л  

от проведено заседание на Временната комисията  за избор на съдебни заседатели 

На 13.01.2020 г. от 14:00 часа, в зала № 211, Община Смолян, бул. „България“ № 

12, се проведе заседание на Временната комисия за избор на съдебни заседатели, 

избрана с решение № 11/28.11.2019 г. на Общински съвет – Смолян, съгласно т. 2 от 

Протокол 3/ 28.11. 2019 г. 

На заседанието на комисията присъстваха: Екатерина Гаджева – председател, 

Тодор Митов, Милен Журналов, Костадин Василев, Божидар Шуманов От членовете на 

комисията отсъства Валентин Кюлхански, Рабие Кьосева.  

Заседанието откри и ръководи председателят на Временната комисия за избор на 

съдебни заседатели – Екатерина Гаджева. 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Подбор по документи на кандидатите за съдебни заседатели към Районен 

съд – Смолян и Окръжен съд – Смолян. 

2. Определяне дата за провеждане на събеседване с одобрените кандидати 

за съдебни заседатели. 

 

Точка 1 

Председателят на комисията представи на членовете необходимите документи за 

кандидатстване по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт: 

1. подробна автобиография, подписана от кандидата; 
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо 

заболяване; 

4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Смолян да се 

обръща за препоръки ( Приложение №5); 

5. мотивационно писмо; 

6. писмено съгласие ( Приложение №4); 

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ( Приложение 

№4); 

8. 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. 

9. декларация за съответствие и изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ ( 

Приложение №4). 

 

В деловодството на Общински съвет – Смолян в указания в решението срок са 

постъпили общо 9 заявления от кандидати за съдебни заседатели. Комисията разгледа 

заявленията ведно с документите на кандидатите.  

Членовете на комисията установиха, че 3 от кандидатите са подали документи и 

за двете съдилища.  

След приключване на дебатите, членовете на Временната комисия за избор 

на съдебни заседатели,   



 
                                                           РЕШИ: 

 

I. Допуска до събеседване следните кандидати за съдебни заседатели за 

Районен съд – Смолян 

 

1. Силвия М.Берова – вх.№ ОбС000013/08.01.2020 г. 

2. Росица Л.Димова – вх. № ОбС000012/08.01.2020 г. 

3. Гергана В.Дренчева - Петрова – вх. № ОбС000006/07.01.2020 г. 

4. Сийка А.Вакева – вх.№ ОбС000002/03.01.2020 г. 

5. Веселин Д.Грашев – вх. № ОбС000673/23.12.2019 г. 

6. Персиана С.Костова  – вх.№ ОбС000001/02.01.2020 г. 

7. Тодор П.Тодоров – вх. № ОбС000668/19.12.2019 г. 

8. Ирина И.Пройчева-Вълкова – вх.№ ОбС000667/18.12.2019 г. 

9. Пламен А. Рафаилов – вх. № ОбС000004/06.01.2020 г. 

           Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои в сградата 

на Община Смолян, бул. " България" № 12, зала № 211 на 16.01.2020 г. от 14.00 ч. 

            До началото на събеседването, юридически лица с нестопанска цел за 

извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет 

Смолян становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат 

поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 

                                                   

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П / 

                                                             / Ек. Гаджева/                         

 


