
 

 

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НОРМАТИВНО-ПРАВНА УРЕДБА И 

ОБЩЕСТВЕН РЕД 
 

 

ПРОТОКОЛ № 49 

 

Днес, 06.08.2019 г. от 11:00 часа, в зала № 306, ет. 3, Община Велико Търново, 

пл. „Майка България“ № 2, се проведе заседание на Постоянната комисия по 

Нормативно-правна уредба и обществен ред (ПК по НПУОР), избрана с Решение № 

1521/27.06.2019 г. на Великотърновски общински съвет, за подбор  на кандидатите за 

съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново. 

Заседанието откри и ръководи председателят на ПК по НПУОР – Гергана 

Евтимова. С 5 гл. „за“, 0 гл. „против“ и 0 гл. „въздържали се“ се прие следния  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Подбор по документи на кандидатите за съдебни заседатели към 

Окръжен съд – Велико Търново 

2. Определяне дати 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. заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение № 1) 

2. подробна автобиография, подписана от кандидата; 

3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо 

заболяване; 

5. данни за контакт на две лица, към които Великотърновски общински 

съвет да се обръща за препоръки ( Приложение №5); 

6. мотивационно писмо; 

7. писмено съгласие ( Приложение №4); 

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

№4); 

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 Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. 
10. декларация за съответствие и изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ 

(Приложение №3). 

 



В деловодството на Великотърновски общински съвет в указания в решението 

срок са постъпили общо 24 заявления от кандидати за съдебни заседатели. Комисията 
разгледа заявленията ведно с документите на кандидатите.  

Заседаващите констатираха, че един от кандидатите, родени преди 16 юли 1973 

г. – Стефан Бъкличаров, с Вх. № Вх. № 3095/25.07.2019 г., не е представил 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. Председателят на комисията 

предложи това лице да бъде допуснато до събеседване, като в срок до датата на 

изслушването, същият да представи горепосочения документ. Предложението бе 

подложено на гласуване и с 5 гл. „за“ бе одобрено единодушно.  

Членовете на комисията установиха, че кандидатът за съдебен заседател Петя 

Атанасова с Вх. № 3105/26.07.2019 г. не отговаря на изискванията по чл. 68, ал. 3 от 
Закона за съдебната власт (ЗСВ). Същата не е представила нотариално заверена 

диплома от завършено средно или висше образование. На това основание комисията 

взе единодушно решение, че лицето не може да бъде допуснато до следващ етап. 

Постоянната комисия по Нормативно-правна уредба и обществен ред установи, 

че кандидатите за съдебни заседатели – Валя Станева, с Вх. № 3084/24.07.2019 г., 
Вергиния Рускова, с Вх. № 3085/24.07.2019 г. и Йорданка Илиева, с Вх. № 

3104/26.07.2019 г., не отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1, т. 2 от ЗСВ да имат  

настоящ адрес в община Велико Търново, поради което не са допуснати до изслушване. 

 

След приключване на дебатите, членовете на Постоянната комисията по 

НПУОР , с  5 гл. „за“, 0 гл. „против“ и 0 гл. „въздържали се“ 

 

 

РЕШИ: 

 

I. Допуска до изслушване следните кандидати за съдебни заседатели за 

Окръжен съд – Велико Търново 

 

1. Албена  Георгиева  Вх. № 3099/26.07.2019 г.; 
2. Валентин  Христов   Вх. № 3102/26.07.2019.; 

3. Величка Кирова   Вх. № 3092/25.07.2019 г.; 
4. Георги  Байчев   Вх. № 3080/22.07.2019 г.; 
5. Георги  Стефанов   Вх. № 3091/25.07.2019 г.; 
6. Дияна  Габровска   Вх. № 3100/26.07.2019 г.; 
7. Емил  Томов    Вх. № 3090/25.07.2019 г.; 
8. Иван  Драгостинов   Вх. № 3089/24.07.2019 г.; 
9. Людмил  Атев   Вх. № 3040/10.07.2019 г.; 
10. Марияна  Петкова   Вх. № 3098/26.07.2019 г.; 
11. Нели  Минева   Вх. № 3079/22.07.2019 г.; 
12. Полина  Кенарова   Вх. № 3077/19.07.2019 г.; 
13. Симона  Каратодорова Вх. № 3088/24.07.2019 г.; 
14. Соня  Събева   Вх. № 3078/19.07.2019 г.; 
15. Стефан  Желев   Вх. № 3021/03.07.2019 г.; 
16. Стефка Калчева   Вх. № 3094/25.07.2019 г.; 
17. Таня Попова    Вх. № 3093/25.07.2019 г.; 
18. Тереза Недялкова   Вх. № 3087/24.07.2019 г.; 
19. Христина  Цанкова   Вх. № 3101/26.07.2019 г.; 
 



II. Допуска до събеседване следният кандидат за съдебен заседател към 

Окръжен съд – Велико Търново, с указание в срок до провеждане на 

изслушването да представи 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 

 

1. Стефан  Бъкличаров   Вх. № 3095/25.07.2019 г. 

 

III.  Не допуска до събеседване следните кандидати за съдебен заседател  

 

1. Валя Станева    Вх. № 3084/24.07.2019 г., 
2. Вергиния Рускова   Вх. № 3085/24.07.2019 г., 
3. Йорданка Илиева    Вх. № 3104/26.07.2019 г., 
4. Петя Атанасова   Вх. № 3105/26.07.2019 г. 

 

Точка 2 

 

В изпълнение на разпоредбите на чл.68, ал.5 от ЗСВ списъкът на допуснатите до 

участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи 

по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на Великотърновски 

общински съвет в срок до 14 дни преди датата на изслушването. 

В резултат на направени обсъждания, с  5 гл. „за“, 0 гл. „против“ и 0 гл. 

„въздържали се“, членовете на комисията взеха следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели да се състои на  21.08.2019 

г.  в сградата на Община Велико Търново, пл. „Майка България № 2“, зала № 306,  при 

следния ред: 

 

• 21.08.2019 г., от 09:30 ч. – кандидатите за съдебни заседатели: 

Албена  Георгиева    Вх. №3099/26.07.2019 г.; 
Валентин  Христов   Вх. № 3102/26.07.2019.; 

Величка Кирова   Вх. № 3092/25.07.2019 г.; 
Георги  Байчев   Вх. № 3080/22.07.2019 г.; 
Георги  Стефанов   Вх. № 3091/25.07.2019 г. 
 

• 21.08.2019 г., от 10:00 ч. – кандидатите за съдебни заседатели: 

Дияна  Габровска   Вх. № 3100/26.07.2019 г.; 
Емил  Томов    Вх. № 3090/25.07.2019 г.; 
Иван  Драгостинов   Вх. № 3089/24.07.2019 г.; 
Людмил  Атев   Вх. № 3040/10.07.2019 г.; 
Марияна  Петкова   Вх. № 3098/26.07.2019 г. 
 

• 21.08.2019 г., от 10:30 ч. – кандидатите за съдебни заседатели: 

Нели  Минева   Вх. № 3079/22.07.2019 г.; 
Полина  Кенарова   Вх. № 3077/19.07.2019 г.; 
Симона  Каратодорова Вх. № 3088/24.07.2019 г.; 
Соня  Събева   Вх. № 3078/19.07.2019 г.; 
Стефан  Бъкличаров   Вх. № 3095/25.07.2019 г. 



• 21.08.2019 г., от 11:00 ч. – кандидатите за съдебни заседатели: 

Стефан  Желев   Вх. № 3021/03.07.2019 г.; 
Стефка Калчева   Вх. № 3094/25.07.2019 г.; 
Таня Попова    Вх. № 3093/25.07.2019 г.; 
Тереза Недялкова   Вх. № 3087/24.07.2019 г.; 
Христина  Цанкова   Вх. № 3101/26.07.2019 г.; 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………… 

                                                                              (ГЕРГАНА ЕВТИМОВА) 

ПРОТОКОЛИСТ:…………….                         

(М. Филипова) 

 

 

 

 

 

 

 


