
 
П  Р  О  Т  О  К  О Л 

 
от заседание на Временна комисия за провеждане на процедурата по попълване на 
списъка на съдебни заседатели с мандат 2023-2027 г. за Районен съд-Асеновград 

от квотата на Община Садово по Решение № 464, взето с Протокол № 43 от 
заседание на ОбС-Садово, проведено на 21.11.2022г. 

 
 
           Днес, 13.12.2022г. от 16:00 часа  в заседателната зала на Общинска 
администрация гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ № 2 се проведе публично заседание на 
Временната комисия за провеждане на процедурата по попълване на списъка на 
съдебни заседатели с мандат 2023-2027 г. за Районен съд-Асеновград за 
изслушване на допуснатите за съдебни заседатели, в изпълнение на чл. 68а, ал.1 от 
Закона за съдебната власт. 
           За датата и часа на заседанието са уведомени всички общински съветници. 
           На заседанието присъстват всички членове на Временната комисия. 
           Присъстват и допуснатите до изслушване кандидати, лично регистрирали се 
в Присъствен списък, който е неразделна част от настоящия Протокол. 
           Не присъстват граждани и представители на организации. 
 
           Г-жа Иванка Христева, Председател на ВК откри заседанието в 16.00 часа 
Представи поименно състава на ВК. Информира за възложените задачи на 
Комисията и за свършеното до момента. Напомни, че органа който ще избере 
съдебните заседатели на Районен съд-Асеновград е Общото събрание на съдиите 
от Окръжен съд-Пловдив. Всички кандидати са подали изискуемите документи в 
срок/28.11.2022г./ с изключение на документа по Чл. 68 ал. 3 т. 9 – 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 БНА, ако са родени преди 16 юли 1973г. Всеки един 
от кандидатите е получил лично документа/по български пощи/ и го е предал в 
деловодството на Общинския съвет, т.е. към датата на изслушване всички 
изискуеми документи са налице. Членовете на ВК са установили, че кандидатите 
отговарят на изискванията и са допуснати до изслушване. 
          Уведоми, че в Общинския съвет няма постъпили становища и въпроси от 
юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на 
общественополезна дейност. 
          Информира, че квотата за Община Садово е четирима съдебни заседатели, 
вече има определен от ОбС-Садово един съдебен заседател, и има трима кандидати. 
Изказва благодарност към кандидатите, че поемат такъв важен за обществото 
ангажимент. 
           Предлага изслушването на кандидатите Анелия Колева, Любка Ангелова и 
Марийка Петова да се извърши като в рамките на  изложението им да дадат отговор 



и на поставените от Комисията въпроси, касаещи тяхната лична мотивация, знания 
за работата на съдебния заседател и отговорността им като представители на 
обществото в съдебния процес: 

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 освободен 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 са запознати с функцията на съдебен заседател  
в наказателното производство, наясно са 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.  
 
           Имайки предвид горното, Комисията гласува кандидатурите на Анелия 
Колева, Любка Ангелова и Марийка Петова, които получиха единодушно 
одобрение от членовете на ВК да бъдат предложени за избиране от Общото 
събрание на съдиите от Окръжен съд-Пловдив. 
 
           Комисията възложи на г-жа Христева да изготви Доклада и да внесе 
Предложение с проект за решение в Общински съвет-Садово, с което ВК предлага 
следните кандидати за съдебни заседатели при Районен съд-Асеновград, които да 
бъдат одобрени от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд-Пловдив: 

1. Анелия ****** Колева 
2. Любка ********* Ангелова 
3. Марийка ********* Петова 

                                     
          Заседанието беше закрито в 17.00 часа. 
 
          Настоящия протокол се състави в един оригинален екземпляр, който 
ще се съхранява в Общински съвет-Садово. 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:      /п/                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВК:    /п/ 
 
                  /ДАРИНКА ДИНКОВА/                                             /ИВ. ХРИСТЕВА/ 
Гл. спец. „АО ОбС-Садово“ 
                 
 
 
                                
                                                          
 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САДОВО  МАНДАТ 2019-2023Г. 

 

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК 

на кандидатите, допуснати за изслушване в публично заседание на 
Временната комисия 

      от заседание на ВК за провеждане на процедурата по попълвана на списъка на 
съдебни заседатели с мандат 2023-2027 г. за Районен съд-Асеновград от квотата на 
Община Садово, по Решение № 464, взето от ОбС-Садово с Протокол № 
43/21.11.2022г., проведено на 13.12.2022г. в заседателната зала на Общинска 
администрация гр. Садово  
 

№ по ред                     Име и фамилия             Подпис 

  1. Анелия Колева  

  2. Любка Ангелова  

  3. Марийка Петова  

 

 

 


