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П Р О Т О К О Л 
№ 5 

 
 Днес, 13.07.2022 г., от 13:00 часа, в зала 203 на Община Шумен се проведе  
заседание на временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни 
заседатели за Окръжен съд Шумен, мандат 2023-2026 г., избрана с решение № 686 
от 28.04.2022 г. на ОбС Шумен. 
 

На заседанието присъстваха:  
ДАНИЕЛА РУСЕВА - председател на временната комисия  
СВЕТОЗАР ПЕТКОВ - член 
ЯВОР ЯКИМОВ - член  
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА - член  
ЛИЛИ ПЕТРОВА - член 
МАКСИМ ИВАНОВ - член 
 
Отсъства по уважителни причини: 
МЕТИН ДЖАМБАЗОВ 
 
На заседанието присъстваха още: Ася Аспарухова - председател на 

Общински съвет. 
 

           Заседанието беше открито и ръководено от председателя на временната 
комисия г-жа Даниела Русева. 
 

Г-жа Даниела Русева - Има постъпило заявление от г-жа Димка 
Георгиева, в което твърди, че има призовка за участие в съдебно заседание по 
дело, насрочено на 20.07.2022 г. Вчера се чух с нея. Оказа се, че заседанието е 
от 10.00 часа. Затова се разбрахме да бъде изслушана първа на 20.07., от 9.00 
часа.  

Има и постъпила молба от Гинка Илиева. Тя ще бъде на санаториум в 
Хисаря и затова я поканих да дойде днес за изслушването.  

Входирано е и възражение от г-жа Роза Симеонова относно отхвърляне 
на нейната кандидатура за съдебен заседател. Предлагам да разгледаме 
възражението и да отговорим писмено защо е отстранена.  
 

Членовете на комисията пристъпиха към изслушване на кандидата за 
съдебен заседател г-жа Гинка Илиева.   
 

Г-жа Даниела Русева - Добър ден г-жо Илиева, предлагам да ни 
разкажете малко за себе си, какво е вашето образование? 

Г-жа Гинка Илиева -  Средно образование, от близо две години и 
половина съм без работа. В момента съм съдебен заседател към Окръжен съд 
Шумен, първи мандат. 

Г-жа Даниела Русева - Сега кандидатствате за втори? 
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Г-жа Гинка Илиева - Да. 
Г-жа Даниела Русева - По какви дела сте участвали? 
Г-жа Гинка Илиева - Наказателни, различни са. 
Г-жа Даниела Русева - Мислите ли, че бяхте активна по време на 

заседанията, вземането на решенията от страна на съда? 
Г-жа Гинка Илиева - Смятам, че да. 
Г-жа Даниела Русева - Питаха ли Ви за Вашето мнение по повод на 

присъдата? 
Г-жа Гинка Илиева - Винаги се е обсъждало на тайното съвещание, 

както и в процеса на заседанието, имало е разяснения от докладчика. 
Съответно винаги сме вземали заедно решения. 

Г-жа Даниела Русева - Харесва ли Ви тази работа? 
Г-жа Гинка Илиева - Много! 
 

         Г-жа Даниела Русева даде думата на останалите членове от комисията за 
въпроси. 
 

Г-н Светозар Петков - Проблеми някакви имали ли сте по време на 
изпълнението на длъжността? 

Г-жа Гинка Илиева - Не, никога. 
Г-жа Даниела Русева - Имало ли е случай, когато Вашето мнение не 

съвпада с това на съдията по отношение размера на присъдата? 
Г-жа Гинка Илиева - За момента не. 
Г-н Светозар Петков - А участвали ли сте в състав, някой от членовете 

на състава да е подписал с особено мнение? 
Г-жа Гинка Илиева - Не. Знам, че има такава възможност. 
Г-жа Даниела Русева - Знаете, че Вашия глас е равен на този, на 

съдията? 
Г-жа Гинка Илиева - Да, така е. 
Г-жа Даниела Русева - По принцип се консултират с Вас и с другия 

съдебен заседател. Зависи от състава. 
Г-жа Гинка Илиева - Не сме били по-малко от двама. 
Г-жа Даниела Русева - А знаете ли по какъв начин Ви избират, дали 

чрез системата? 
Г-жа Гинка Илиева - Принципно, чрез системата. 
Г-жа Даниела Русева - Имаше един период, когато не я прилагаха тази 

система спрямо съдебните заседатели, прилагаха я само спрямо съдиите. 
Г-жа Гинка Илиева - Ако трябва да бъда точна, за последната една 

година са ми са обаждали само веднъж. 
Г-н Светозар Петков - За целия мандат в колко дела сте участвали? 
Г-жа Гинка Илиева - Не съм ги броила, може би шест-седем. 
Г-жа Даниела Русева - Случайният принцип както и за съда, трябва да 

се прилага и за съдебните заседатели. Така е по закон и по наредба. 
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Г-жа Гинка Илиева - В общуването ми с други съдебни заседатели, 
някои от тях заявяват, че много често ги викат. Това ме е впечатлявало с оглед 
моето свободно време.  

Г-н Светозар Петков - Заради Ковид-епидемията делата бяха драстично 
намалели. 

Г-н Явор Якимов - А какво Ви е заплащането, ако не е тайна разбира се? 
Г-жа Гинка Илиева - То е различно, в зависимост от ангажимента до 

прочитането на присъдата и е процент от заплата на съдията. 
Г-жа Даниела Русева - Инструктаж провеждат ли Ви в съда в началото 

на мандата? 
Г-жа Гинка Илиева - Да, както и нямам пречки при предоставяне на 

делата. Винаги държа предварително да се запозная. 
Г-жа Даниела Русева - Браво! Това е много приятна изненада. 

   
         С 6 гласа „за“, без „против“ и без „въздържал се“ комисията допуска  г-
жа Гинка Илиева до избор за съдебен заседател.  
 
 
         2. Възражение от Роза Симеонова.   
 
 Г-жа Д. Русева запозна членовете на комисията с възражението на г-жа 
Роза Симеонова.  
 

Г-жа Даниела Русева - В Протокол № 3 от 04.07.2022 г. от заседание на 
временната комисия е записано изрично, че Роза Симеонова не отговаря на 
изискванията на Закона за съдебната власт - чл. 67, ал. 1, т. 1, поради 
навършени 68 години към датата на избор. Кандидатката е навършила 68 г. на 
09.02.2022 г. Законът изисква към датата на избор, който ще се проведе на 
28.07.2022 г. кандидатът да не е навършил 68 г., т.е. възрастта му да бъде до 68 
г. Кандидатката Роза Симеонова не отговаря на това условие, поради което 
допускането й до изслушвания избор би противоречало на Закона за съдебната 
власт. Водена от горното комисията реши, че оставя без уважение 
възражението на Роза  Симеонова по повод недопускането й за изслушване и 
избор в конкурса за съдебни заседатели. 
        
           С 6 гласа „за“, без „против“ и без „въздържал се“ комисията оставя без 
уважение възражението на Роза  Симеонова по повод недопускането й за 
изслушване и избор в конкурса за съдебни заседатели. 
 
 
           Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от 
председателя на комисията в 13:20 ч. 
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                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВК: 
                                                                                                       /Даниела Русева/ 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:                                                                        
                   /Теодора Стефанова/                                                              
 

 
 


