
 
 

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НОРМАТИВНО-ПРАВНА УРЕДБА И 
ОБЩЕСТВЕН РЕД 

 
 
 

ПРОТОКОЛ № 51 
 
 

На 21.08.2019 г. от 09:30 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. Изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен 

съд – Велико Търново, съгласно чл. 68а от Закона за съдебната власт (ЗСВ). 
 

                                         
По точката: 
На 21.08.2019 г. се състоя 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, на което беше проведено изслушване на всеки един 
от кандидатите за съдебни заседатели, в съответствие с чл.68а, ал.1 от ЗСВ. 

След проведените изслушвания на кандидатите, комисията констатира следното: 
- на кандидатите за съдебни заседатели бяха поставени теоретични въпроси, 

свързани с функциите на съдебния заседател и относно мотивацията на всеки от 
кандидатите да изпълнява тази функция за предстоящия мандат при Окръжен съд – 
Велико Търново;  

- комисията установи, че повечето изслушани кандидати са запознати с фигурата 
на съдебния заседател, с ролята на съдебния заседател на представител на гражданското 
общество в съдебния процес, със значението на придобитите от тях знания и житейски 
опит за качеството на постановените съдебни актове; 

- повечето са комуникативни и заявяват, че ще се стремят да осъществяват 
коректно задълженията си, да бъдат справедливи, безпристрастни и отговорни. 

- в определения ден и час на изслушване не се явиха Симона Каратодорова, Вх 
№ 3088/24.07.2019 г. и Стефан Бъкличаров, Вх. № 3095/25.07.2019 г., поради което с 5 



гл. „за”, 0 гл. „против“ и 0 гл. „въздържали се“  комисията не допуска да бъдат 
предложени за гласуване на заседание на Великотърновски общински съвет 
кандидатурите на лицата.  

След изслушванията и в резултата на последвало обсъждане при закрити 
врати и гласуване с 5 гл. „за”, 0 гл. „против“ и 0 гл. „въздържали се“  ПК по НПУОР 
взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

I. Предлага на Великотърновски общински съвет 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.  Георги  Байчев                   Вх. № 3080/22.07.2019 г.; 

4. Георги  Стефанов               Вх. № 3091/25.07.2019 г.; 

5.  Дияна  Габровска               Вх. № 3100/26.07.2019 г.; 

6.  Емил  Томов                       Вх. № 3090/25.07.2019 г.; 

7.  Иван  Драгостинов            Вх. № 3089/24.07.2019 г.; 

8. Людмил  Атев                     Вх. № 3040/10.07.2019 г.; 

9. Нели  Минева                      Вх. № 3079/22.07.2019 г.; 

10. Полина  Кенарова               Вх. № 3077/19.07.2019 г.; 

11. Соня  Събева                       Вх. № 3078/19.07.2019 г.; 

12. Стефан  Желев                    Вх. № 3021/03.07.2019 г.; 

13. Стефка Калчева                   Вх. № 3094/25.07.2019 г.; 

14. Таня Попова                        Вх. № 3093/25.07.2019 г.; 

15. Христина  Цанкова             Вх. № 3101/26.07.2019 г. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от Председателя на 
Комисията. 

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………… 

                                                                                       (Гергана Евтимова) 

ПРОТОКОЛИСТ:……………….                         

(Милена Филипова) 



 


