
 
 

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НОРМАТИВНО-ПРАВНА УРЕДБА И 

ОБЩЕСТВЕН РЕД 
 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

 

Днес, 29.07.2020 г. от 14.00 часа, в Нова зала на 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 № 217/25.06.2020 г. 

на Великотърновски общински съвет, за избор на съдебни заседатели за Районен съд – 

Велико Търново. 

На заседанието на комисията присъстваха: Гергана Евтимова – председател, 

Николай Илчев – зам.-председател, Христо Стоев – член, Елена Чамуркова – член, 

Драгомир Йосифов – член.  

Заседанието откри и ръководи председателят на ПК по НПУОР – Гергана 

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

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели към 

Районен съд – Велико Търново 

2. Определяне дати за провеждане на изслушване 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 по чл. 68, ал.3, т. 7 от ЗСВ (Приложение №4); 

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

(Приложение №2); 

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 с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ 

(Приложение №3) 



 

В деловодството на Великотърновски общински съвет в указания в решението 

срок са постъпили общо 34 заявления от кандидати за съдебни заседатели. Комисията 

разгледа заявленията ведно с документите на кандидатите.  

Заседаващите констатираха, че шест от кандидатите, родени преди 16 юли 1973 г. 

– Дияна Дребова-Николаева, Вх. № 547/06.07.2020 г.; Лиляна Славчева, Вх. № 

614/22.07.2020 г.; Орлин Николов, Вх. № 615/22.07.2020 г.; Валентина Димитрова-

Стойнова, Вх. № 617/23.07.2020 г.; Анка Григорова, Вх. № 621/23.07.2020 г.; Тодор 

Начев, Вх. № 628/24.07.2020 г., не са представили 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 кандидатите да 

бъдат допуснати до изслушване, като в срок до датата на провеждането му, същите да 

представят горепосочения документ. Предложението бе подложено на гласуване и с 5 гл. 

„за“ бе одобрено. 

Членовете на комисията установиха, че кандидатът за съдебен заседател Тодор 

Начев с Вх. № 628/24.07.2020 г. не отговаря на едно от изискванията по чл. 68, ал. 3 от 

Закона за съдебната власт - същият не е представил нотариално заверено копие на 

диплома от завършено средно или висше образование. Комисията взе единодушно 

решение кандидатът да представи нотариално заверено копие на диплома от завършено 

образование в срок до датата на изслушване. 

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

че кандидатът за съдебен заседател – Емилия Атанасова, Вх. № 619/23.07.2020 г., не 

отговаря на изискванията на чл. 67 от ЗСВ – има навършени 69 години, поради което не 

се допуска 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 Районен 

съд – Велико Търново 

 

1. Александър Попов    Вх. № 595/20.07.2020 г. 

2. Анелия Пейчева    Вх. № 573/15.07.2020 г. 

3. Анета Тангълова    Вх. № 626/23.07.2020 г. 

4. Бисера Дживдерова    Вх. № 556/10.07.2020 г. 

5. Васил Василев    Вх. № 611/22.07.2020 г. 

6. Венцислав Мутафов    Вх. № 558/13.07.2020 г. 

7. Виолета Апостолова   Вх. № 569/15.07.2020 г. 

8. Димитър Димитров    Вх. № 631/24.07.2020 г. 

9. Добрин Георгиев    Вх. № 545/06.07.2020 г. 

10. Емилия Иванова    Вх. № 550/07.07.2020 г. 

11. Йоанна Владинова    Вх. № 612/22.07.2020 г. 

12. Йордан Иванов    Вх. № 557/13.07.2020 г. 

13. Йорданка Боева    Вх. № 565/14.07.2020 г. 

14. Маргарет Станчева    Вх. № 600/21.07.2020 г. 

15. Мариета Петрова    Вх. № 627/24.07.2020 г. 

16. Марта Маркова    Вх. № 623/23.07.2020 г. 

17. Миглена Краева    Вх. № 622/23.07.2020 г. 



18. Мирослава Петърчева   Вх. № 592/17.07.2020 г. 

19. Росица Динева-Карабаджакова  Вх. № 625/23.07.2020 г. 

20. Славина Здравкова    Вх. № 630/24.07.2020 г. 

21. Стефан Велчев    Вх. № 590/17.07.2020 г. 

22. Таня Трифонова    Вх. № 596/20.07.2020 г. 

23. Теодора Миновска    Вх. № 613/22.07.2020 г. 

24. Тошко Тодоров    Вх. № 601/21.07.2020 г. 

25. Христо Глушков    Вх. № 629/24.07.2020 г. 

26. Цветомира Цветанова   Вх. № 618/23.07.2020 г. 

27. Юмит Елиман    Вх. № 632/24.07.2020 г. 

 

 

 

II. Допуска до изслушване следните кандидати за съдебен заседател към 

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

изслушването да представят 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, като 

кандидатът Тодор Начев, Вх. № 628/24.07.2020 г. да представи и 

нотариално заверено копие на диплома от завършено образование: 

 

1. Анка Григорова    Вх. № 621/23.07.2020 г. 

2. Валентина Димитрова-Стойнова   Вх. № 617/23.07.2020 г. 

3. Дияна Дребова-Николаева    Вх. № 547/06.07.2020 г. 

4. Лиляна Славчева    Вх. № 614/22.07.2020 г. 

5. Орлин Николов    Вх. № 615/22.07.2020 г. 

6. Тодор Начев     Вх. № 628/24.07.2020 г. 

 

 

III.  Не допуска до изслушване следния кандидат за съдебен заседател:  

 

1. Емилия Атанасова                                Вх. № 619/23.07.2020 г. 

 

 

Точка 2 

 

В изпълнение на разпоредбите на чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт 

списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, 

мотивационни писма и документи по чл. 67, ал. 3, т. 9от ЗСВ се публикуват на интернет 

страницата на Общинския 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  17.08.2020 

г.   от 13:00 ч. в Голяма зала на Община Велико Търново  при следния ред: 

 

 



 17.08.2020 г., от 13:00 ч. – кандидатите за съдебни заседатели: 

Александър Попов    Вх. № 595/20.07.2020 г. 

Анелия Пейчева     Вх. № 573/15.07.2020 г. 

Анета Тангълова     Вх. № 626/23.07.2020 г. 

Анка Григорова     Вх. № 621/23.07.2020 г. 

Бисера Дживдерова    Вх. № 556/10.07.2020 г. 

 17.08.2020 г., от 13:30 ч. – кандидатите за съдебни заседатели: 

Валентина Димитрова-Стойнова   Вх. № 617/23.07.2020 г. 

Васил Василев     Вх. № 611/22.07.2020 г. 

Венцислав Мутафов    Вх. № 558/13.07.2020 г. 

Виолета Апостолова    Вх. № 569/15.07.2020 г. 

Димитър Димитров    Вх. № 631/24.07.2020 г. 

 17.08.2020 г., от 14:00 ч. – кандидатите за съдебни заседатели: 

Дияна Дребова-Николаева    Вх. № 547/06.07.2020 г. 

Добрин Георгиев    Вх. № 545/06.07.2020 г. 

Емилия Иванова     Вх. № 550/07.07.2020 г. 

Йоанна Владинова    Вх. № 612/22.07.2020 г. 

Йордан Иванов     Вх. № 557/13.07.2020 г. 

 

 17.08.2020 г., от 14:30 ч. – кандидатите за съдебни заседатели: 

Йорданка Боева     Вх. № 565/14.07.2020 г. 

Лиляна Славчева    Вх. № 614/22.07.2020 г. 

Маргарет Станчева    Вх. № 600/21.07.2020 г. 

Мариета Петрова    Вх. № 627/24.07.2020 г. 

Марта Маркова     Вх. № 623/23.07.2020 г. 

 17.08.2020 г., от 15:00 ч. – кандидатите за съдебни заседатели: 

Миглена Краева     Вх. № 622/23.07.2020 г. 

Мирослава Петърчева    Вх. № 592/17.07.2020 г. 

Орлин Николов     Вх. № 615/22.07.2020 г. 

Росица Динева-Карабаджакова  Вх. № 625/23.07.2020 г. 



Славина Здравкова    Вх. № 630/24.07.2020 г. 

 17.08.2020 г., от 15:30 ч. – кандидатите за съдебни заседатели: 

Стефан Велчев     Вх. № 590/17.07.2020 г. 

Таня Трифонова     Вх. № 596/20.07.2020 г. 

Теодора Миновска    Вх. № 613/22.07.2020 г. 

Тодор Начев     Вх. № 628/24.07.2020 г. 

Тошко Тодоров     Вх. № 601/21.07.2020 г. 

 17.08.2020 г., от 16:00 ч. – кандидатите за съдебни заседатели: 

Христо Глушков     Вх. № 629/24.07.2020 г. 

Цветомира Цветанова    Вх. № 618/23.07.2020 г. 

Юмит Елиман     Вх. № 632/24.07.2020 г. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………… 

                                                                              (ГЕРГАНА ЕВТИМОВА) 

ПРОТОКОЛИСТ:…………….                         

(М. Филипова) 

 

 

 

 

 

 

 


