ПРОТОКОЛ
Днес, 17.09.2019 г., 10:30 часа, се проведе публично заседание на временната
комисия за извършване проверка на документите и за изслушване на кандидатите за
съдебни заседатели за района на Районен съд – Чирпан за мандат 2020 – 2024 г.,
избрана с решение № 538 / 27.06.2019 г. на Общински съвет – Чирпан, в състав:
Председател: Красимира Славчева
Членове:
1. Васил Донев
2. Росен Иванов
3. Даниела Драгийска
Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието.
На публичното заседание присъстват следните допуснати кандидати за съдебни
заседатели за района на Районен съд – Чирпан за мандат 2020 – 2024 г.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Милена Пенева с вх. № 221 / 29.07.2019 г.
Русанка Иванова с вх. № 227 / 02.08.2019 г.
Иван Стоянов с вх. № 228 / 07.08.2019 г.
Живка Цветкова с вх. № 230 / 07.08.2019 г.
Росица Костадинова с вх. № 231 / 08.08.2019 г.
Жулиета Ангелова с вх. № 232 / 08.08.2019 г.
Гана Иванова с вх. № 233 / 09.08.2019 г.
Тонка Иванова с вх. 238 / 29.08.2019 г.

На публичното заседание отсъства допуснатият кандидат Иванка Ненкова с вх. №
229 / 07.08.2019 г.
Председателят на Временната комисия откри заседанието при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на документите на допуснатите кандидати за съдебни
заседатели за района на Районен съд – Чирпан за мандат 2020 – 2024 г. в
публично заседание.
2. Публично изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за района на
Районен съд – Чирпан за мандат 2020 – 2024 г.
По т.1
На проведеното заседание от 02.09.2019 г., 16:30 часа, комисията разгледа
документите на подадените заявления от кандидати за съдебни заседатели за района на
Районен съд – Чирпан за мандат 2020 – 2024 г.
На заседанието комисията установи, че кандидатът г-жа Живка Цветкова не е
предоставила всички необходими и изискуеми от Окръжен съд – Стара Загора документи
съгласно условията на чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и че не отговаря на
условията на чл.67, ал.1 от ЗСВ. Комисията реши да допусне г-жа Цветкова до публичното

изслушване, като й даде срок до датата на изслушването да предостави неприложените
документи.
На днешното заседание комисията констатира, че в определения срок
допуснатият кандидат г-жа Живка Цветкова е предоставила неприложените документи, а
именно медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване и
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.
На проведеното заседание от 02.09.2019 г., 16:30 часа, комисията установи, че
кандидатът г-жа Росица Костадинова не е предоставила всички необходими и изискуеми
от Окръжен съд – Стара Загора документи съгласно условията на чл.68, ал.3 от ЗСВ.
Комисията допусна г-жа Костадинова до публичното изслушване, като следва до датата на
публичното изслушване да представи подробна автобиография, подписана от кандидата, тъй
като приложената такава не е подробна и съдържа данни само за имената и
националността на кандидата.
На днешното заседание комисията констатира, че в определения срок
допуснатият кандидат г-жа Росица Костадинова е предоставила подробна автобиография,
подписана от кандидата.
След като разгледа документите на допуснатите кандидати за съдебни
заседатели за района на Районен съд – Чирпан за мандат 2020 – 2024 г., комисията
констатира, че допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели в публично
заседание, са представили всички необходими и изискуеми от Окръжен съд – Стара Загора
документи съгласно условията на чл.68, ал.3 от ЗСВ и че отговарят на условията на чл.67,
ал.1 от ЗСВ.
Комисията пристъпи към изслушване на допуснатите кандидати за съдебни
заседатели.
По т.2
Съгласно чл. 68а, ал. 2 от ЗСВ не по-късно от три работни дни преди
изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на
общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Чирпан
становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни.
Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
В законоустановения срок не постъпиха в деловодството на Общински съвет –
Чирпан становища за кандидатите от юридически лица с нестопанска цел, определени
за извършване на общественополезна дейност, включващи и въпроси, които да им
бъдат поставени от комисията на публичното изслушване.
Кандидатите бяха поканени по реда на подаване на заявленията, след което
членовете на комисията им задаваха въпроси и бяха изслушани техните отговори.
Кандидатът за съдебен заседател г-жа Милена Пенева представи на комисията,
че е съдебен заседател в Районен съд – Чирпан от 2016 г. до настоящия момент. За нея
съдебният заседател спомага за повишаването на доверието в съда и на неговия
авторитет сред обществото.
Кандидатът за съдебен заседател г-жа Русанка Иванова представи на комисията
своя стаж в съдебната система, тъй като понастоящем е съдебен заседател в Районен
съд – Чирпан. Изрази желанието си пред комисията да продължи да участва в
правораздавателния процес.

Кандидатът г-н Иван Стоянов се представи на комисията и изрази желанието си
да се запознае по-подробно с българската правозащитна система и да има
възможността да участва в самия процес.
Кандидатът г-жа Живка Цветкова представи на комисията своя дългогодишен
трудов стаж в образователната система и придобития опит при работата си с ученици.
Има желание да бъде по-активна и да участва в обществения живот.
Кандидатът г-жа Росица Костадинова се представи на комисията и изрази
желанието запознае по-отблизо с българската правораздавателна система.
Кандидатът г-жа Жулиета Ангелова представи на комисията, че понастоящем е
съдебен заседател в Районен съд – Чирпан. Заяви, че е заинтересована от
правораздаването.
Кандидатът г-жа Гана Иванова се представи на комисията и изрази желание да
участва в областта на правораздавателната система. Има желание да натрупа нови
знания и опит в областта на правото.
Кандидатът г-жа Тонка Иванова представи на комисията своя тридесет и пет
годишен трудов стаж като прогимназиален учител и придобития опит като съдебен
заседател в Районен съд – Чирпан. Удовлетворена е от участието си в съдебните
заседания и иска да продължи да изпълнява гражданската позиция – съдебен заседател.
След проведеното публично изслушване, комисията освободи кандидатите и
остана да разисква кандидатурите им.
По време на разискването се появи кандидатът Иванка Ненкова с вх. № 229 /
07.08.2019 г.
Комисията взе решение да бъде изслушан кандидатът.
Кандидатът г-жа Иванка Ненкова представи на комисията своя дългогодишен
трудов стаж в образователната система и придобития опит при работата си с малолетни
и непълнолетни. Понастоящем е съдебен заседател в Районен съд – Чирпан. Изрази
желанието си да продължи да участва в областта на правораздаването.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят закрива заседанието.
В изпълнение на чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ протоколът от публичното изслушване се
публикува на интернет страницата на Община Чирпан.
Председател: Красимира Славчева

Членове:

1. Васил Донев

2. Росен Иванов

3. Даниела Драгийска
Дата: 17.09.2019 г.
гр.Чирпан

