ДОКЛАД
от
временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели
към Районен съд Шумен за мандат 2020-2023 г., избрана с решение № 1070
по протокол № 43 от 25.04.2019 г. на Общински съвет Шумен
Временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели
към Районен съд Шумен, мандат 2020-2023 г., проведе пет заседания.
На първото заседание, проведено на 04.06.2019 г., беше предложено
срокът за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели да бъде
удължен до 14-ти юни, тъй като до 04.06.2019 г. са постъпили само 19
кандидатури, а по решение на Окръжен съд Шумен определеният брой съдебни
заседатели за мандат 202-2023 г. трябва да бъде 35. В този смисъл беше внесена
докладна записка на сесията на Общинския съвет през м. юни 2019 г. и беше
прието Решение № 1111 от 27.06.2019 г.
На второто заседание, проведено на 18.06.2019 г., комисията се запозна с
писмо от Районен съд Шумен с вх. № 61-01-173-001 от 30.05.2019 г., с
приложени към него списъци на съдебните заседатели, които са били два
последователни мандата: 2015-2019 г. и 2010-2015 г. Беше констатирано, че
сред кандидатите няма такива, които са били съдебни заседатели към Районен
съд Шумен два последователни мандата. Също беше установено, че трима от
кандидатите са осъждани - Атанас Ковачев, Добромир Добрев и Петинка
Михайлова. Комисията взе решение кандидатурите на А. Ковачев и П.
Михайлова да не бъдат допуснати до процедура по разглеждане на документите
поради осъдителна присъда, независимо от реабилитацията, тъй като са
осъждани за умишлено престъпление, с оглед разпоредбата на чл. 67, ал. 1, т. 4
от Закона за съдебната власт. Кандидатурата на Д. Добрев беше допусната до
процедура по разглеждане на документите поради това, че лицето е осъждано
за престъпление по непредпазливост. След това комисията пристъпи към
разглеждане на документите на кандидатите за съдебни заседатели, които бяха
30 на брой. Беше констатирано, че документите на 18 от кандидатите са
непълни. Определи се срок до 12 часа на 19.06.2019 г., в който да коригират
неизправностите. Също беше взето решение да бъде изискана справка от отдел
„Гражданска регистрация и състояние“, на настоящия адрес на всички
кандидатствали лица по списък, предоставен от комисията.
На третото заседание, проведено на 19.06.2019 г., членовете на комисията
се запознаха с предоставената от отдел „Гражданска регистрация и състояние“
информация, относно настоящия адрес на всички кандидати по приложения
списък. Констатацията е, че кандидатите отговарят на изискването настоящият
им адрес да бъде в съдебния район на Шуменския Районен съд. В посочения погоре срок са били отстранени всички недостатъци в документите на
кандидатите, констатирани на второто заседание на комисията. Решенията на
комисията са следните: 1. Допуска до по-нататъшно участие в процедурата по

избор на съдебни заседатели 30 кандидати; 2. Отстранява от участие Атанас
Ковачев и Петинка Михайлова; 3. Кандидатите отговарят на изискването на чл.
68, ал. 5, изр. второ от Закона за съдебната власт; 4. До 26.06.2019 г. да бъде
публикуван на интернет страницата на Общински съвет списъка с допуснатите
кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки,
както и документа за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване
на документите за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени
преди 16 юли 1973 година.

В срока, посочен в т. 4 от решението на комисията, документите бяха
публикувани на интернет страницата на община Шумен.
В изпълнение на т. Х от решение № 1070 от 25.04.2019 г. и на чл. 68а, ал.
1 от Закона за съдебната власт, комисията проведе изслушване на кандидатите
за съдебни заседатели. Всички останали кандидати бяха изслушани от
комисията в три заседания, за което има съставени протоколи, които са
неразделна част от настоящия доклад.
Кандидатката Славка Георгиева не се яви на интервюто, насрочено с
кандидатите, като устно е уведомила служителите към Общински съвет, че е
започнала нова работа и поради тази причина се отказва от процедурата за
участие в конкурса за избор на съдебни заседатели към Районен съд Шумен.
Кандидатите, които би следвало да бъдат подложени на гласуване от
Общинския съвет, са:
1. Радка Петрова
2. Павлинка Марева - педагог, психолог
3. Севдалина Николова
4. Пенка Ляпова - педагог
5. Анастасия Ляпова - педагог
6. Александър Недеков
7. Здравка Русева-Пеева - педагог
8. Добринка Костова
9. Светлана Миланова
10. Дарина Стаменова - педагог
11. Юлиян Русев
12. Анета Лукова
13. Ренета Петкова
14. Анюта Гоцева
15. Галя Иванова
16. Мирена Павлова - педагог
17. Добромир Добрев - педагог
18. Евгения Иванова - педагог
19. Красимира Иванова
20. Милен Беджев - педагог
21. Фикрие Хюсеин - педагог

22. Хрисимира Милкова
23. Радосвета Николаева
24. Маргарита Дончева - педагог
25. Виолета Стойнева
26. Людмил Иванов
27. Мария Трендафилова
28. Даниела Йорданова
29. Ирена Стефанова
Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на чл. 68а, ал. 3 от Закона за
съдебната власт.
Приложение: съгласно текста.
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