
Общински съвет - Казанлък 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 2/20.09.2022 г. 

от заседание на Временната комисия по избор на съдебни заседатели към Окръжен 
съд Стара Загора 

 

Днес, 20.09.2022 г. /вторник/ от 16:30 ч. се проведе заседание на Временната комисия, 
определена с Решение № 750/28.07.2022 г. на Общински съвет – Казанлък, която проведе 
изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към Окръжен съд Стара Загора. 

На заседанието присъстваха: 

1. Моника Динева - Председател 
2. Мариета Пепелешкова  
3. Роман Желев 
4. Юзеир Кенан 
5. Чавдар Ангелов 
 
 

Заседанието премина при следния 

         ДНЕВЕН РЕД: 

  

Точка единствена: Изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели, 
съгласно чл. 68а от Закона за съдебната власт. 

  

По точката от дневния ред г-жа Динева се обоснова, че изслушването се извършва на 
основание  чл. 68а от Закона за съдебната власт, като в срока по чл. 68а, ал.2 от ЗСВ до 
започване на изслушването не са постъпили становища или въпроси от граждани, 
юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна 
дейност.  

 
Всеки кандидат беше поканен по ред на подаване на документите в Канцеларията на 
Общински съвет – Казанлък. 
 
 
След изслушване на явилите се,  комисията констатира следното: 

- на кандидатите за съдебни заседатели бяха поставени теоретични въпроси, 
свързани с функциите на съдебния заседател и относно мотивацията на всеки от 
кандидатите да изпълнява тази функция за предстоящия мандат при Окръжен съд – Стара 
Загора;  

- комисията установи, кандидатите са запознати с фигурата на съдебния 
заседател, с ролята на съдебния заседател на представител на гражданското общество в 
съдебния процес, със значението на придобитите от тях знания и житейски опит за 



Общински съвет - Казанлък 

качеството на постановените съдебни актове; 
-  кандидатите са комуникативни и заявяват, че ще се стремят да осъществяват 

коректно задълженията си, да бъдат честни, безпристрастни и отговорни; 
 
Предвид това лицата не следва да бъдат включени в предложението за подбор на 
кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Стара Загора /Мандат 2023 – 2027 г./ 
 

След изслушванeто на всички останали кандидати Временната комисия за провеждане 
на процедура по избор на съдебни заседатели  гласува с 5 гласа „за”,   0 гласа 
„против”,  0 гласа „въздържали се” и прие следното 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
I. Предлага кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Стара Загора /Мандат 
2023 – 2027 г./, както следва:  
 

1. Георги Атанасов Данев 
2. Юлия Чавдарова Александрова 
 

 
II. Задължава Председателя на Временната комисия да изготви доклад с проект за 
решение за заседанието на Общински съвет, насрочено за 29.09.2022 г.  

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на комисията приключи в 17:00 ч.  

 
 
Моника Динева 
Председател на Временната комисия 
 
 
 
 
Членове: 
 
Роман Желев 
 
Мариета Пепелешкова 
 
Юзеир Кенан  
 
Чавдар Ангелов 
 
 
 
 
 


