
ДОКЛАД  
НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, ИЗБРАНА С 

РЕШЕНИЕ № 1208/17.07.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН 

 

На 27.06.2019 г. в деловодството на Общински съвет – Смолян е постъпило 

писмо с изх. № 800/27.06.2019 г. /наш вх. № ОбС000347/27.06.2019 г./ от председателя 

на Окръжен съд – Смолян, с което ни уведомява, че изтича мандатът на действащите 

съдебни заседатели за Районен съд – Смолян. На свое заседание, проведено на 

26.06.2019 г., Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Смолян е  определило 

броя на съдебните заседатели за мандат 2020-2024 за Районните съдилища от района 

на Окръжен съд – Смолян, които следва да бъдат предложени от Общинските съвети. 

За Районен съд – Смолян Общинския съвет трябва да предложи 14 бр. кандидати за 

съдебни заседатели.  

С писмо № 2557/02.07.2019 г. /наш входящ № ОбС000366/03.07.2019 г./ 

председателят на Апелативен съд – Пловдив ни уведомява, че на 25.01.2020 г. изтича 

мандатът на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на 

наказателни дела в съдебен район на Окръжен съд – Смолян. След проведено Общо 

събрание на Апелативен съд – Пловдив за Окръжен съд – Смолян са определени 20 

броя съдебни заседатели, от които 7 броя следва да бъдат предложени от Общински 

съвет – Смолян. 

В тази връзка със свое Решение № 1208/17.07.2019 г. Общински съвет – Смолян 

откри процедура и прие правила за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд 

– Смолян и Районен съд – Смолян, както и избра Временна комисия за провеждане 

процедурата по избор на съдебни заседатели в състав от 7 члена: Валентин Цолов, 

Екатерина Гаджева, Ивайло Халваджиев, Кирил Хаджихристев, Милен Журналов, 

Михаил Генчев, Стефан Сабрутев – общински съветници. 

Обявлението за избор на съдебни заседатели е публикувано на интернет 

страницата на Община Смолян на 22.07.2019 г., както и в печатните медии. 

До определения от комисията срок за подаване на заявления от кандидати за 

съдебни заседатели 22.08.2019 г., постъпилите такива са недостатъчни като брой и на 

свое заседание от 27.08.2019 г. Временната комисия взе решение да удължи срока за 

приемане на документи за избор на съдебни заседатели до 05.09.2019 г. вкл.  

В деловодството на Общински съвет – Смолян до указаният срок са постъпили общо 

12 заявления от кандидати за съдебни заседатели.  

На заседание, проведено на 10.09.2019 г., Временната комисия разгледа 

подадените заявления от кандидатите, ведно с приложените към тях документи и 

установи, че 3 от кандидатите са подали заявления и за двете съдилища. След 

приключване на дебатите се взе решение всички кандидати да бъдат допуснати до 

изслушване, което да бъде извършено на 30.09.2019 г. от 14.00 часа. 

В тридневен срок преди изслушването, не са постъпили становища от 

юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, 

включващи въпроси, които да бъдат поставяни. 



Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели се проведе на 30.09.2019 г. 

от 14.00 часа. Бяха им поставени въпроси относно познаване на нормативната уредба, 

касаеща дейността на съдебните заседатели, както и относно личностните им качества 

и мотивация за изпълнението на функциите им като съдебни заседатели. 

Всички кандидати показаха мотивация и желание за работа като съдебни 

заседатели, както и познаване на законовата регламентация, свързана с правата и 

задълженията на съдебните заседатели в Република България.  

С оглед на резултатите от събеседването предлагаме за одобряване на заседание 

на Общински съвет – Смолян следните кандидати: 

 

I. За съдебни заседатели при Окръжен съд – Смолян:   
 

1. Елена Хаджипеткова 

2. Кристина Хаджиева 

3. Мариана Сивкова 

 

II.  За съдебни заседатели при Районен съд – Смолян: 
 

1. Виктория Волевска 

2. Калинка Георгиева 

3. Малинка Кордова 

4. Недялка Куклева 

5. Стефан Бадев 

6. Тодорка Манолевска 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ   

НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ:    /П/  

    /Екатерина Гаджева/ 

 

 


