
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т -  Т Р О Я Н  

Гр.Троян – 5600,  пл.“Възраждане“ №1 тел:0670 68006 e-mail: citycouncil@troyan.bg 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ 
УТВЪРДЕНА С РЕШЕНИЕ НА ОБС ТРОЯН №1006 Т.ІІ ОТ 25.07.2019 Г., ПРОТОКОЛ №45 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

 

 Днес, 27.08.2019 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на Община Троян, 

пл.“Възраждане“ №1 ет.3 се проведе заседание на комисията за избор на съдебни 

заседатели, избрана с решение на Общински съвет – Троян №1006 т.ІІ/25.07.209 г., 

Протокол №45. 

 

На заседанието на комисията присъстваха: адв. Захари Велев – председател, 

Камен Спасовски – зам.-председател и Бисер Методиев, Веселин Илиев, Владислав 

Кардашимов, Росен Веселинов и Лалю Драголов – членове. 

Заседанието откри и ръководи председателят на комисията за избор на съдебни 

заседатели – адв.Захари Велев.  Със 7 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ се 

прие следния  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Подбор по документи на кандидатите за съдебни заседатели към 

Районен съд – Троян  и Окръжен съд – Ловеч; 

2. Определяне дата 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. подробна автобиография, подписана от кандидата; 

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо 

заболяване; 

4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Троян да се 

обръща за препоръки ( Приложение №5); 

5. мотивационно писмо; 

6. писмено съгласие ( Приложение №4); 

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

№4); 

8. 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. 
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9. декларация за съответствие и изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ ( 

Приложение №4). 

 

В деловодството на Общински съвет – Троян в указания в решението срок са 

постъпили общо 22 заявления от кандидати за съдебни заседатели. Комисията разгледа 

заявленията ведно с документите на кандидатите.  

 

Членовете на комисията установиха, че един от кандидатите е подал документи 

и за двете съдилища. Председателят на  комисията за избор на съдебни заседатели 

адв.Захари Велев предложи след провеждане на събеседването кандидата да бъде 

разпределен към съответния съд. Предложението бе подложено на гласуване и със 7 

гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ бе  одобрено единодушно.  

 

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

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 тези лица да бъдат допуснати до събеседване, 

като в срок до датата на изслушването, същите да представят горепосочения документ. 

Предложението бе подложено на гласуване и със 7 гласа „за“, без „против“ и 

„въздържали се“  одобрено единодушно.  

 

След разглеждане на документите и обсъждане, членовете на  комисия за избор 

на съдебни заседатели, със 7 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ 

 

Р Е Ш И: 

I.   Допуска до събеседване следните кандидати за съдебни заседатели за    

  Окръжен съд Ловеч и  Районен съд – Троян. 

 
Вх. №ОбС-СЗ Име, фамилия 

Вх. №ОбС-СЗ-1/13.08.2019 г. Иван Пенчев  

Вх. №ОбС-СЗ-3/ .08.2019 г. Ралица  Бенчев – Вълевска  

Вх. №ОбС-СЗ-5/19.08.2019 г. Бонка Петрова  

Вх. №ОбС-СЗ-6/ 20.08.2019 г. Ирина Олександривна 

Вх. №ОбС-СЗ-7/20 .08.2019 г. Николинка  Стайкова  

Вх. №ОбС-СЗ-8/20 .08.2019 г. Таня  Кадийска  

Вх. №ОбС-СЗ-9/20 .08.2019 г. Дияна  Лалева  

Вх. №ОбС-СЗ-10/20 .08.2019 г. Стефанкака  Веселинова  

Вх. №ОбС-СЗ-11/20 .08.2019 г. Мариета  Белевска  

Вх. №ОбС-СЗ-14/21 .08.2019 г. Сашка  Яшева 

Вх. №ОбС-СЗ-15/21 .08.2019 г. Венета  Манова  

Вх. №ОбС-СЗ-16/21 .08.2019 г. Иванка  Христова  



Вх. №ОбС-СЗ-17/21 .08.2019 г. Мадлена  Кавръкова  

Вх. №ОбС-СЗ-18/21 .08.2019 г. Диана Йончева  

Вх. №ОбС-СЗ-19/21 .08.2019 г. Петрана  Чакърова  

Вх. №ОбС-СЗ-20/21 .08.2019 г. Десислава  Чолакова  

Вх. №ОбС-СЗ-21/22 .08.2019 г. Албена  Попадиева  

Вх. №ОбС-СЗ-22/26 .08.2019 г. Иванка Николова  

 

 

II. Допуска до събеседване кандидата за съдебен  заседател, подал 

документи за Окръжен съд – Ловеч  и Районен съд – Троян. 

 

Вх. №ОбС-СЗ Име,  фамилия 

Вх. №ОбС-СЗ-12/20.08.2019 г. Весела Стафунска  

Вх. №ОбС-СЗ-13/20.08.2019 г. Весела Стафунска  

 

III. Допуска до събеседване следните кандидати за съдебни заседатели към 

Районен съд Троян, с указание в срок до провеждане на събеседването 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 

 

Вх. №ОбС-СЗ Име,  фамилия 

Вх. №ОбС-СЗ-2/15.08.2019 г. Диан  Станчев  

Вх. №ОбС-СЗ-4/15.08.2019 г. Марек Макнев 

 

Точка 2 

 

Членовете на комисията констатираха фактът, че 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 ал. 3, 

т. 9 се публикуват на интернет страницата на общинския съвет в срок до 14 дни преди 

датата на изслушването. 

В резултат на обсъждане и дебати, членовете на комисията взеха единодушно 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 Изслушването на допуснатите кандидати да се проведе на 12.09.2019 г. 

(четвъртък) от 09.00 ч. в салона на Община Троян. 



Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 адв.Захари Велев /П/ 

 

ПРОТОКОЛ:                        

Иванка Радойкова /П/ 

   

* На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива данни. 

 

 

 

 

 


