
 
 

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд-Стара 

Загора, съгласно чл.68, ал.5 от ЗСВ 

№ Име, презиме и фамилия Вх. № в ОбС Адрес 

1. Георги Атанасов Данев ОС-1846/08.08.2022 с. Овощник, общ. Казанлък 

2. Юлия Чавдарова Александрова ОС-1865/29.08.2022 гр. Казанлък 



ПРОТОКОЛ 
 

от работата на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели 
за Окръжен съд Стара Загора (Мандат 2023 г. – 2027 г.) 

 
 

 Днес 02.09.2022 г. , в 10,00 часа се проведе заседание на Временна комисия за 
изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Стара Загора (Мандат 
2023 г. – 2027 г.), определена с Решение №  750, взето на заседание на Общински съвет - 
Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42. 
 Комисията бе в състав:  
Председател: Моника Динева 
Членове:   
1. Роман Желев 
2. Мариета Пепелешкова 
3. Юзеир Кенан 
4. Чавдар Ангелов     
 
 Комисията констатира, че в указания в Решение №  750, взето на заседание на 
Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 в срок са 
депозирани документи на двама кандидати. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на документите на кандидатите по реда на 
тяхното постъпване. 

 1. Георги Атанасов Данев /Заявление вх. №1846/08.08.2022 г./ – кандидатът е 
представил всички изискуеми документи за допустимост и отговаря на изискванията на 
чл.67 ал.1 от ЗСВ. Не са налице пречки по смисъла на чл.67 ал.3 ЗСВ за утвърждаване на 
лицето като съдебен заседател. 

 2. Юлия Чавдарова Александрова /Заявление вх. №1865/29.08.2022 г./– 
кандидатът е представил всички изискуеми документи за допустимост и отговаря на 
изискванията на чл.67 ал.1 от ЗСВ. Не са налице пречки по смисъла на чл.67 ал.3 ЗСВ за 
утвърждаване на лицето като съдебен заседател. 

 След извършване на действията по разглеждане на документите, комисията 
единодушно взе следните РЕШЕНИЯ: 
 1. Допуска Георги Атанасов Данев и Юлия Чавдарова Александрова до по-
нататъшно участие в процедурата  за определяне на  съдебни заседатели. 
 2. Приложения списък да бъде публикуван на интернет страницата на Общински 
съвет – Казанлък. 

3. Следващо заседание на комисията да се проведе на 20.09.2022 г. от 16:30 часа 
в Канцеларията на ОбС за изслушване на кандидатите.  
 
     
Председател: Моника Динева 
Членове:   
 
1. Роман Желев                                                         2. Мариета Пепелешкова 
 
3. Юзеир Кенан                                                         4. Чавдар Ангелов     
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИИЦИ,

Желая да бъда избран за съдебен заседател към Окръжен съд — Стара Загора.

Прилагам документи, с които доказвам съответствието ми с изискванията на чл.

67 от Закона за съдебната власт:

1. Подробна автобиография;
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

З. Медицинско удостоверение, че не страдам от псикическо заболяване;

4. Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет град Казанлък да

се обръща за препоръки;
5. Мотивационно писмо;

6. llисмено съгласие;
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за досrьп и разкриване на

докумснтите и за обявяване на принадлежност на български граждани към

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

град Ъ ~

дата:  ~ ~ ©& 2G



АВТ®БИОГРАФИЯ
на

ЮЛИЯ ЧАВДАРОВА АЛЕКСАНДРОВА

родена                 в гр. Казанлък

адрес по местоживеене: гр.Казанлък                                
                              

Образование: 1992-1999- ТУ гр. Габрово - магистър инженер —техника и

технология на текстил и облекло

1984-1988-ТТ „Добри Желязков" гр. Сливен- текстилен дизайнер

МестоUабота: 2020 г- до момента- дентален асистент , и втора месторабота —социален

асистент към СНЦ" Фондация бъдеще за децата"

2014-2020г- управител „}ОТЕКС" ЕООД

Организация на цялата дейност на шивашко производство. Реклама, маркетинг,

презентации, страници в соц. мрежи. Набиране на персонал.

Срещи с работодатели и клиенти. Организиране и поддръжка на складова база- машини и

материали. Комуникация с партньори в чужбина- Германия.

Обучения и наемане на работници по програми от БТ.

2010-2014г- Началник цек „Филтекс „АД

Цялата организация на шивашко производство от 40 души. Изготвяне на планове,

срещи с партньори и клиенти. Набиране на персонал. I'евизии, охрана на труда. Изготвяне

на технологии на производство и контрол на качеството. Ежедневен контрол на цялото

производство до експедиция! Ежедневни комуникации с партньори в чужбина- Италия.

2006-2007г-1-lачалник цех „България К"

Цялата организация на шивашко производство от 25 души. Изготвяне на планове,

срещи с партньори и клиенти. Набиране на персонал. Ревизии, oxpai-іа на труда. Изготвяне

на технологии на производство и контрол на качеството. Ежедневен контрол на цялото

производство до експедиция!

l 998-2002г- Дизайнер в ,,КАТЕКС АД

Създаване на дизайнерски колеции с екип от 6 души. Контактуване и контрол по

цялата верига на производство до краен продукт.

Комуникация с изпълнителски, ръководни позиции, клиенти и партньори от страната и

чужбнна. Преки връзкi-i с отдел маркетинг и реклама.

Организиране на фирмеЕw презентации и рекламни събития. Създаване на рекламни

материали, каталози, дизайнерски колекции от продукти на фирмата.

Организиране и участия в релами и презеi-iтации на фирмата в страната и чужбина.



Социални и организационни умения и компетенции: 

Участие в европейски програми. Обучение и организиране на курс за безработни към 

БТ . Координация, управление и адл-гинистрация на Уора. Работа в екип. Бързи и адекватни 

реакции в ситуация. Успешна рlбота с малцинствени групи. Изготвяне на проекти и 

материали. Материална отговорност. Работа с документ►t и по проекти. 

Текнически и артистични умения и компетенции:  Работа с компютър- документи, 

приложения, интернет, създаване на страници. Работа с машини. Рисуване. Дизайн. Мода. 

Пеене. Валидна шо(])ьорска книжка. 

ДИПЛОмИ: 

Компютърен дизайн 

Английски език 

Фризьор 

Частен курс- италиански език 

/прилагам дипломи/ 



1~отивационно писмо 

от 

Юлия Чавдарова Александрова 

кандидапі за сvдебен зсzседапгел onі град Казанлък 

Според наръчника на съдебния заседател, основната задача на 

съдебната власт е защита на правата и законните интереси на гражданите, 

юридическите лица и държавата. 

Това изисква независима съдебна власт, и конституцията създава 

механизми за това, като един от тяк е пряко участие на представители на 

обществеността в правораздаването - съдебни заседатели. Те са гаранция за 

демократичността на наказателния процес, за справедливост и 

безпристрастност, участие на народа в работата на съда! 

Взаимодействието на съдебната власт с органите на местно 

самоуправление е предпоставка за избор на достойни, разпознаваеми, 

отдадени и можещи хора, отговорни за изпълнение на своите задължения. 

В този смисъл, се считам за подходящия представител на гражданското 

ни общество, който с избирането си ще повиши доверието и авторитета на 

СЪД'ст ! 

Със своите знания и житейски опит, дългогодишната си работата в екип, 

с хора от различни прослойки и статус, с малцинствени групи, съм добила 

усета да опознавам, анализирам, изслушвам , разбирам, преценявам и 

комуникирам! 

Тези мои знания и опит, контактите ми с доказали се и опитни 

професионалисти в различни сфери, както и времето , което с желание ще 

отделям за тази дейност, ме правят необходимия и търсен кандидат. 

С моето скромно и достойно участие, искам да спомогна за 

справедливост на наказателния процес, без с1юрмализъм и консерватизъм, 

излизайки от рамките на рутината, за непредубедени и безпристрастни 

решения, гарантиращи мнението на грвжданското общество! 

26.08.2022г 

гр. Казанлък 

С уважение: 

/Ю. Александрова/ 



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕИТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА

ПРИНА.ДЛЕЖИОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАИИ към ДЪРЖАВПА
СИГУРИОСТ и РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА

ИАРОДИА АРМИЯ

№
София,  ~~г(i~'  г.

до
Г-ЖА ЮЛИЯ ЧАВДАРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                                     
ПК 6103 КАЗАИЛЪК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСАПДРОВА,

В отговор на Вашето заявление вк. № 4373/05.08.2022 г., в което
отправяте искане да Ви бъде извършена проверка за установяване на
принадлежност към органите на Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона за
досrьп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на

Българската народна армия, Ви уведомявам, че:

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и

разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка и

към настоящия момент не откри документи, установяващи Ваша

принадлежност към органите на Държавна сигурност и разузнавателните

служби на Българската народна армия, съгласно разпоредбите на чл. 25 от

горецитирания закон.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КРДОПБГДСРСБЦ

В

София 1000, ул. "врабча" № 1
800-45-06; E-mai1: info rr comdos.bg


