ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КНЕЖА

ДОКЛАД

на Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при
Окръжен съд – Плевен и Районен съд – Кнежа, избрана с Решение №829/28.06.2019
г. на Общински съвет – Кнежа.

Във връзка с искане на Председателя на Апелативен съд – Велико Търново с
изх.№1388/30.05.2019 г. за предоставяне от Общински съвет-Кнежа на списък от 2-ма
кандидати за съдебни заседатели и искане на Председателя на Окръжен съд – Плевен с
рег.№2849/05.06.2019 г. за предоставяне от Общински съвет-Кнежа на списък на 20
кандидати за съдебни заседатели, с Решение №829/28.06.2019 г. Общински съвет –
Кнежа откри процедура и прие правила за определяне на съдебни заседатели при
Окръжен съд – Плевен и Районен съд – Кнежа, както и избра комисия за изготвяне на
предложения за съдебни заседатели в състав: Тодор Патлиджански-председател, Иван
Шарабански, Борислав Цанковски, Росен Пещенски и Замфир Демиров – общински
съветници.
В изпълнение на чл. 68, ал. 1 от ЗСВ, решението е публикувано на интернет
страницата на Общински съвет – Кнежа на 02.07.2019 г.
До определения от комисията срок за подаване на документи, в деловодството
на Общински съвет – Кнежа постъпиха 6 /шест/ заявления от кандидати за съдебни
заседатели. След изтичане на обявения за подаване на документи срок, и с оглед
защитата на особено важни обществени интереси, свързани с осигуряване на съдебни
заседатели при Окръжен съд-Плевен и Районен съд – Кнежа, Временната комисия
направи мотивирано предложение и Общински съвет-Кнежа със свое Решение №863 по
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Протокол №79 от 30.08.2019 г. удължи процедурата по набиране на кандидати за
съдебни заседатели. С Решение №857 Общински съвет-Кнежа одобри шестте лица
участвали до момента в процедурата по подбор на съдебни заседатели за Районен съдКнежа.
След удължаване на процедурата нови 10 лица са подали необходимите
документи и са допуснати за участие в процедурата. Отново липсват кандидатури за
съдебни заседатели за Окръжен съд-Плевен, които да бъдат предложени за избиране от
Общото събрание на съдиите от Апелативен съд-Велико Търново.
На свое заседание състояло се на 25.09.2019 г., Комисията разгледа постъпилите
заявления за съответствието им с изискванията на чл. 67 и чл. 68 от ЗСВ и допусна до
изслушване новите 10 кандидати при същите условия.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗСВ списъкът с допуснатите до участие кандидати,
заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи по ал. 3, т. 9, е
публикуван на интернет страницата на Общински съвет –Кнежа на 26.09.2019 г.
В тридневния срок преди изслушването, предвиден в чл. 68а, ал. 2 от ЗСВ не
постъпиха становища за кандидатите от юридически лица с нестопанска цел,
определени за извършване на общественополезна дейност.
Изслушването на кандидатите се проведе на 10.10.2019 г. в публично заседание.
На кандидатите бяха поставени както теоретични, така и практически въпроси,
свързани с функциите на съдебния заседател в наказателния процес и относно
мотивацията им да кандидатстват за съдебни заседатели. Всички кандидати показаха
мотивация

и желание за работа като съдебни заседатели, както и познаване на

законовата регламентация, свързана с правата и задълженията на съдебните заседатели
в Република България. С оглед на това, Временната комисия:
1. ПРЕДЛАГА на Общински съвет – Кнежа на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, във връзка с чл.68 и чл.69, aл.1 от Закона за съдебната власт да ОДОБРИ
кандидатите за съдебни заседатели при Районен съд – Кнежа, за мандат 2020 – 2024 г.,
както следва:
1. Ана Съркьова
2. Анета Дамяновска
3. Полина Дамяновска
4. Наталия Карлукова
5. Марин Пахарски
6. Петя Писъшка
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7. Веселка Петровска
8. Борислав Джанабетски
9. Ванилия Вълчинкова
10. Антоанета Станева

2. Съгласно чл.68в, т.1 от Закона за съдебната власт Общински съвет-Кнежа
следва да изпрати списъка на посочените по-горе кандидати за съдебни заседатели
заедно с копие от решенията си и документите по чл. 68, ал. 3 от същия нормативен акт
на председателя на Окръжен съд-Плевен по компетентност.

3. Общински съвет-Кнежа да изпрати на председателя на Апелативен съдВелико Търново информация, относно резултатите от проведената процедура по избор
на съдебни заседатели, касаещ Окръжен съд- Плевен.

Настоящият доклад, както и Протокол за резултати и констатации от
проведеното изслушване на кандидатите за съдебни заседатели са изготвени в
съответствие с чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ и са публикувани на интернет страницата на
Общински съвет – Кнежа.

Приложение: Протокол за резултати и констатации от проведеното изслушване
на кандидатите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

…………………
/Т. Патлиджански/
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