
ДОКЛАД 
от 

временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели  
за Окръжен съд Шумен, за мандат 2023-2026 г., избрана с решение № 686 по 

протокол № 34 от 28.04.2022 г. на Общински съвет Шумен 
 
 
Временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели 

за Окръжен съд Шумен, мандат 2023-2026 г., проведе шест заседания.  
На първото заседание, проведено на 18.05.2022 г., беше разгледана 

докладната записка от г-жа Д. Русева - председател на временната комисия, 
която ще бъде внесена на сесията на 26.05.2022 г., относно: „Откриване на 
процедура и правила за избор на съдебни заседатели за Шуменския окръжен 
съд, мандат 2023-2026 г.“. Беше приет срок за подаване на документи от 
кандидатите за съдебни заседатели - от 01.06.2022 г. до 20.06.2022 г., а 
изслушването им да бъде на 12.06.2022 г. и 13.06.2022 г. Обсъден беше и 
начина, по който ще бъдат информирани гражданите.  

На второто заседание, проведено на 21.06.2022 г., комисията удължи 
срока за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели до 
01.07.2022 г. включително, тъй като до 20.06.2022 г. са постъпили само 18 
кандидатури, а по решение на Окръжен съд Шумен определеният брой съдебни 
заседатели за мандат 2023-2026 г. трябва да бъде 30. В този смисъл беше 
внесена докладна записка на сесията на Общинския съвет, проведена на 
30.06.2022 г. и беше прието Решение № 755 по Протокол № 37 от 30.06.2022 г. 
На заседанието на временната комисия също беше определен срок до края на 
работния ден на 04.07.2022 г., в който да бъде изготвен списък на допуснатите 
да участие кандидати и заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, 
препоръки 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, да бъдат публикувани на сайта на Общинския съвет. Беше 
определена и нова дата за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели - 
20.07.2022 г.   

Третото заседание беше проведено на 04.07.2022 г. Комисията направи 
проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, постъпили в 
деловодството на Общинския съвет, 45 комплекта. След проверката беше 
установено, че на 13 от кандидатите липсват част от изискваните документи. Те 
са: г-жа Снежана Стоилова, г-н Емил Димитров, г-жа Йоана Йорданова, г-жа 
Димитринка Дамянова, г-жа Емилия Ганева, г-н Васил Аргиров, г-жа  
Велислава Витлиемова, г-жа Татяна Димитрова, г-н Диян Бойков, г-жа Анушка 
Петрова, г-жа Живка Рачева и г-жа Жанета Иванова. Г-жа Роза Симеонова не 
отговаря на изискването на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт. 
Комисията реши да допусне до събеседване само тези кандидати, които 
отговарят на условията. Кандидатите, които не са предоставили навреме 



документ 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 не  го  предоставят  до  15.00  часа на 04.07.2022 г., също ще бъдат 
отстранени от по-нататъшен етап в подбора.   

На 04.07.2022 г., от 16.00 часа комисията проведе четвърто заседание. 
Председателят на комисията г-жа Д. Русева запозна присъстващите с 
информацията, предоставена от „Гражданска регистрация, информационно и 
правно обслужване“ към община Шумен, относно настоящия адрес на всички 
кандидати по приложен списък. Освен това бяха разгледани и свидетелствата за 
съдимост на г-жа Невяна Христова и г-н Марин Радев, които не бяха 
предоставени на комисията по служебен път, тъй като посочените лица имат 
административни наказания. Свидетелствата им показват, че не са осъждани. 
На г-жа Живка Рачева е издадено свидетелство за съдимост в две страници, а тя 
е предоставила на комисията само първа страница. На втората страница е 
отбелязано, че е осъждана. Комисията взе решение да бъде изпратен сигнал до 
Районна прокуратура относно деянието, извършено от г-жа Живка Рачева.  

Членовете на комисията приемат документите на г-н Марин Радев, г-жа 
Невяна Христова, г-н Хюсню Хюсниев, г-жа Павлина Стоянова и г-жа Жулияна 
Кръстева. Постъпил е и документ, с който г-н за Диян Бойков не е установена  
принадлежност към ДС. 

Комисията прие следния списък от кандидати за съдебни заседатели, които 
са отстранени от участие: г-жа Роза Симеонова, г-жа Снежана Стоилова, г-н 
Емил Димитров, г-жа Йоана Димитрова, г-жа Димитринка Дамянова, г-н Васил 
Аргиров, г-жа Велислава Витлиемова, г-жа Татяна Димитрова, г-жа Анушка 
Петрова, г-жа Живка Рачева и г-жа Жанета Иванова. 

До края на деня на 04.07.2022 г. документите на допуснатите до 
събеседване кандидати за съдебни заседатели бяха публикувани на интернет 
страницата на Общински съвет Шумен.  

 На 13.07.2022 г. беше проведено пето заседание на временната комисия, 
на което беше проведено събеседване с г-жа Гинка Илиева. Тя е входирала 
молба да бъде изслушана преди определената дата, тъй като има карта за 
санаториум. Беше уважено и искането на г-жа Димка Георгиева, която беше 
входирала в Общинския съвет заявление, че има призовка за участие в съдебно 
заседание по дело, насрочено за 20.07.2022 г. Решението на комисията беше тя 
да бъде изслушана на същата дата, но да бъде първа. 

В писмото от Апелативен съд Варна, вх. № 61-01-115 от 07.04.2022 г., е 
приложен списък на съдебните заседатели, които са били два последователни 
мандата, избрани с квотата на Общински съвет Шумен. Комисията констатира, 
че сред сегашните кандидати няма такива, които са били съдебни заседатели за 
Окръжен съд Шумен два последователни мандата.  

Шестото заседание на комисията беше проведено на 20.07.2022 г. В 
изпълнение на т. 4 от решение № 755 от 30.06.2022 г. и на чл. 68а, ал. 1 от 
Закона за съдебната власт, комисията проведе изслушване на кандидатите за 



съдебни заседатели. За изслушванията има съставени протоколи, които са 
неразделна част от настоящия доклад.  

Според членовете на комисията по отношение на кандидатите Моника 
Димитрова и Светослав Славов липсва подготовка и мотивация за заемане на 
позицията.  

 
Кандидатите, които би следвало да бъдат подложени на гласуване от 

Общинския съвет, са: 
1. Димка Георгиева  
2. Искра Младенова  
3. Мария Г. Георгиева - социална педагогика  
4. Георги Петров  
5. Росица Георгиева - педагог 
6. Нели Русева - специална педагогика 
7. Нели Дочева  
8. Елена Драганова 
9. Светослав Славов 
10.  Жулияна Кръстева - педагог 
11.  Донка Илиева 
12.  Павлина Стоянова  
13.  Красимира Колева - педагог 
14.  Гинка Илиева  
15.  Йорданка Янкова-Йорданова - педагог 
16.  Геновева Парашкеванова 
17.  Валентина Анастасова - педагог 
18.  Хюсню Хюсниев 
19.  Ивелина Карова 
20.  Мария М. Георгиева  
21.  Блага Михайлова - педагог 
22.  Невена Христова 
23.  Марин Радев 
24.  Светослава Хайнова - социална педагогика 
25.  Диян Бойков 
26.  Ердал Хаккъ - педагог 
27.  Ивелина Иванова - специална педагогика 
28.  Йовка Енчева - педагог 
29.  Моника Димитрова 
30.  Любина Димитрова 
31.  Ирена Стефанова 
32.  Милко Маринов 
33.  Юлиян Савев  



Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на чл. 68а, ал. 3 от Закона за 
съдебната власт.  

 
Приложение: съгласно текста. 
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Л. Петрова: 


