
   

Д О К Л А Д  

на Временната комисия при Общински съвет-Садово, създадена с Решение № 464, 
взето с Протокол № 43 от заседание на Общински съвет-Садово, проведено на 
21.11.2022г. за провеждане на процедура по попълване на списъка на съдебни 

заседатели към Районен съд-Асеновград с мандат 2023-2027 г. от квотата на 
Община Садово 

 
 Днес 13.12.2022г. се проведе второто заседание на Временната комисия/ВК/ 
за провеждане на процедура за попълване на списъка на съдебни заседатели към 
Районен съд-Асеновград с мандат 2023-2027г. от квотата на Община Садово, 
създадена с цитираното по-горе Решение на Общински съвет-Садово. Заседанието 
се проведе като открито. Предмет на заседанието беше провеждане на процедура 
по изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд-
Асеновград от квотата на Община Садово. На заседанието присъстваха всички 
членове на комисията. 
           Комисията установи, че Председателят на ВК е изпълнил възложеното му в 
т. 3 и т. 4 от решението на ВК от заседанието, проведено на 29.11.2022г., а именно: 

1. В указания срок, на 29.11.2022г. и в изпълнение на чл. 68, ал.5 от ЗСВ на  
интернет страницата на Община Садово са публикувани Доклада от заседанието на 
ВК, проведено на 29.11.2022г., Списък на допуснатите до изслушване кандидати за 
съдебни заседатели към Районен съд-Асеновград с мандат 2023-2027г. от квотата 
на Община Садово, ведно с техните Заявления, Автобиографии, Мотивационни 
писма. Спазено е условието при публикуването, документите да бъдат обработени 
с оглед разпоредбите на Закона за защита на личните данни, по начина, указан в 
решението. 

2. Допуснатите кандидати са уведомени персонално за деня и часа на 
изслушването с официално писмо от Общински съвет-Садово. 
            
           Председателят на ВК уведоми, че в Общински съвет-Садово не са 
постъпвали, в срока и по смисъла на чл. 68а, ал. 2 от ЗСВ, становища за 
кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат зададени по време на 
изслушването от юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване 
на общественополезна дейност. Не са постъпвали и анонимни становища. 
           На заседанието се явиха допуснатите до изслушване кандидати Анелия 
****** Колева, Любка ********* Ангелова и Марийка ********* Петова. 
 
           Членовете на Временната комисия се обединиха около процедура на 
изслушването на кандидатите за съдебни заседатели Анелия ****** Колева, Любка 
********* Ангелова и Марийка ********* Петова, като поискаха от тях, в рамките 
на изложението им да отговорят и на следните въпроси: 

1. Какво ги мотивира да кандидатстват за съдебен заседател? 



2. Какви са правата на съдебния заседател във връзка с участие в съдебни  
заседания? 

3. Какви са задълженията на съдебния заседател във връзка с участието в  
съдебни заседания? 

4. Какви права има съдебния заседател от гледна точка на основните  
принципи, действащи в наказателния процес? 

5. Какви задължения има съдебния заседател от гледна точка на основните  
принципи, действащи в наказателния процес? 

6. Какви стандарти на поведение трябва да спазва съдебния заседател при  
и по повод осъществяване на функциите си? 

7. При самоотвод необходимо ли е съдебния заседател да мотивира  
причините, заради които не е възможно да вземе участие в разглеждането на 
делото? 

8. Възможно ли е съдебния заседател да формулира особено мнение? 
9. Според тях кои са най-големите предизвикателства в дейността на  

съдебния заседател? 
10. В каква степен са уверени в способностите си да вземат правилни решения  

като съдебни заседатели и кое в работата на съдебния заседател буди най-голямо  
притеснение? 
 
           Всеки един от кандидатите направи своето изложение, в което отговори и на 
поставените по-горе въпроси. Членовете на комисията зададоха и допълнителни 
въпроси, под формата на казуси, с цел да си оформят мнение за евентуалното 
бъдещо поведение на кандидата и възможността му да отчита особеностите на 
конкретен случай. 
           
           След приключване на изслушването, кандидатите бяха освободени от 
участие в заседанието, а комисията пристъпи към анализ и оформяне на становище. 
Членовете на временната комисия се обединиха около следните изводи от 
изслушването: 

- Всеки един от кандидатите е запознат с функцията на съдебен заседател в  
наказателното производство, наясно е с ролята на съдебния заседател, като 
представител на гражданското общество в съдебния процес, със значението на 
придобитите знания и житейски опит за качеството на постановените съдебни 
актове и за справедливостта на наказателния процес; 

- Всеки един от кандидатите показа познаване на правната регламентация  
на участието на съдебните заседатели в разглеждането на наказателните дела, както 
на техните права и задължения; 

- Професионалното развитие и жизнения опит на кандидатите е  
способствало за придобиване на полезен опит, който ще бъде от полза при 
изпълнение на задълженията му; 

- Всеки един от кандидатите е комуникативен и заявява, че ще бъде  
безпристрастен, коректен и отговорен при изпълнение на задълженията си. 



            След направените изводи кандидатурите на Анелия ****** Колева, Любка 
********* Ангелова и Марийка ********* Петова бяха подложени на гласуване и 
получиха единодушно одобрение от членовете на ВК. 
            С оглед на горното комисията взе единодушно следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Възлага на Председателя на ВК, да изготви Доклад, който да се подпише  
от всички членове на комисията. 

2. Да се изготви протокол от настоящото заседание, който да се подпише от  
Председателя на ВК и протоколчика. 

3. Възлага на Председателя на ВК да изготви Предложение до Общински  
съвет-Садово със следния проект за РЕШЕНИЕ: 
 
           По т. … от дневния ред „Предложение от Иванка Христева – общински 
съветник и Председател на Временната комисия, при ОбС-Садово, създадена с 
Решение № 464, взето от ОбС-Садово с Протокол № 43 от заседание, проведено на 
21.11.2022г. за провеждане на процедура по попълване на списъка на съдебни 
заседатели към Районен съд-Асеновград с мандат 2023-2037г. от квотата на 
Община Садово“ 

Общински съвет-Садово 
 
предвид следните мотиви: предвид възможността да се осигури участието на 
гражданите в наказателното правораздаване на първа инстанция, където съдебните 
заседатели, като обществени представители и членове на съдебните състави ще се 
грижат за постановяване на присъди, в рамките на закона и с оглед 
преобладаващото разбиране на обществото за справедливост и общочовешки 
ценности      и 
на основание: Чл. 21 ал.2, в изпълнение на правомощията по чл. 21 ал.1 т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Чл. 63 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Садово, неговите 
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, във връзка с раздел 
II „Съдебни заседатели“/чл. 66-чл. 75а/ от Закона за съдебната власт и Наредба № 
7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели, издадена от Висшия съдебен съвет и Чл. 
60 ал.1 от АПК 

Р Е Ш И:                                                                                                                      
 

1. Общински съвет-Садово, на основание чл. 68а, ал.4 от Закона за съдебната  
власт(ЗСВ), определя и предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд-
Пловдив за избиране кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд-
Асеновград с мандат 2023-2027г. от квотата на Община Садово, както следва: 

1.1. Анелия ****** Колева 
1.2. Любка ********* Ангелова 



1.3. Марийка ********* Петова 
 

2. Общински съвет-Садово, с оглед защита на особено важни обществени  
интереси, свързани с осигуряване на съдебни заседатели при Районен съд-
Асеновград, спазване на сроковете съгласно Закона за съдебната власт и с оглед 
опасността от закъснението на изпълнението на настоящото решение да последва 
значителна или трудно поправима вреда, на основание чл. 60, ал.1 от АПК, допуска 
предварително изпълнение на настоящото решение. 
      

3. Настоящото решение подлежи на съдебен контрол по реда на АПК пред  
Административен съд-Пловдив. 
 

4. Възлага на Председателя на Общински съвет-Садово, в изпълнение на  
чл. 68а от ЗСВ, да изпрати на Председателя на Окръжен съд-Пловдив списъка на 
кандидатите за съдебни заседатели заедно с копие от настоящото решение и 
документите по чл. 68, ал.3 от същия закон. 
 

5. На основание чл. 63 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на  
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 
администрация и след като установи изпълнение на поставените с решението за 
нейното създаване задачи, прекратява дейността на временната комисия. 
 
           Настоящият доклад е изготвен в един екземпляр и е подписан от 
присъствалите членове на временната комисия. 
            
 
                                                                     ВРЕМЕННА КОМИСИЯ: 
 
                                                                     Председател:                  /п/ 
                                                                                                  /Иванка Христева/ 
 

     Членове: 1.               /п/ 
                           /Ирина Диновска/ 
 

                                                                             2.               /п/ 
                                                                                  /Теодора Стефанова/ 
 
                                                                            3.                /п/ 

                                                                                                 /Петър Петковски/ 
 

                                                                            4.                /п/ 
                                                                                   /Никола Пенчев/ 

 


