
ПРОТОКОЛ 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА  

ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ 

 

Днес, 30.09.2019 г. от 14.00 часа в зала № 247 на Община Смолян, бул. 

„България“ № 12 се проведе заседание на Временната комисия за избор на 

съдебни заседатели, избрана с Решение № 1208/17.07.2019 г. на Общински съвет 

– Смолян, съгласно т. 2 от Протокол № 55/17.07.2019 г. 

От състава на Временната комисия за избор на съдебни заседатели 

присъстваха: Екатерина Гаджева – председател и членовете: Валентин Цолов, 

Ивайло Халваджиев, Кирил Хаджихристев и Михаил Генчев.  

Отсъстваха Милен Журналов и Стефан Сабрутев. 

 

Заседанието беше открито и ръководено от Екатерина Гаджева – 

председател на Временната комисия за избор на съдебни заседатели и премина 

при следния  

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1. Изслушване на допуснатите до събеседване кандидати за съдебни 

заседатели за Окръжен съд – Смолян и Районен съд – Смолян. 

 

По т. 1 от дневния ред:  

На 30.09.2019 г. се състоя заседание на Временната комисия за избор на 

съдебни заседатели, на което се проведе изслушване на кандидатите за съдебни 

заседатели, в съответствие с чл.68а от ЗСВ.   

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. 

На кандидатите бяха 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. 

Една част от кандидатите са били съдебни заседатели и през предходния 

мандат, което показва, че вече са добре запознати с работата и отговорностите на 

съдебния заседател и биха се справили с поставените им задачи. Всички са 

комуникативни и заявяват, че ще се стремят към коректно осъществяване на 

задълженията си,  да бъдат честни, безпристрастни и отговорни. 

 



След проведеното изслушване Временната комисия за избор на съдебни 

заседатели одобри кандидатите за Окръжен съд – Смолян и Районен съд – Смолян 

и прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

I. Предлага на Общински съвет – Смолян за одобрение следните кандидати за 

съдебни заседатели за Окръжен съд – Смолян, които да бъдат предложени за 

избиране от Общото събрание на Апелативен съд – Пловдив:   
 

1. Елена Хаджипеткова 

2. Кристина Хаджиева 
3. Мариана Сивкова 

 

II.  Предлага на Общински съвет – Смолян за одобрение следните кандидати за 

съдебни заседатели при Районен съд – Смолян, които да бъдат предложени за 

избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Смолян: 
 

1. Виктория Волевска 
2. Калинка Георгиева 
3. Малинка Кордова 
4. Недялка Куклева 

5. Стефан Бадев 

6. Тодорка Манолевска 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ   

НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ:    /П/  

    /Екатерина Гаджева/ 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ: /П/ 

  /Ан. Кехайова/ 

 


