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ПРОТОКОЛ №2
ОТ ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ
ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД ТЪРГОВИЩЕ С МАНДАТ 20202024 Г. ПРОВЕДЕНО ОТ ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ИЗБРАНА ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ С РЕШЕНИЕ № 15 ОТ
ПРОТОКОЛ № 2/29.11.2019 Г.
Днес на 06 декември 2019 г. (петък) от 17:30 ч. в Зала „Христо
Самсаров” на Община Търговище се проведе изслушване на допуснатите
по документи кандидати за съдебни заседатели за Районен съд град
Търговище. На изслушването присъстваха следните членове на
Временната комисия: Таня Станкова – председател, Дарина Костова,
Христо Стойнев, Илия Илиев, Сейхан Салиев, Актер Шакирова и Сюзан
Мехмедова.
Временната комисия прие, че е налице необходимия кворум, за да
заседава и да взема решение, поради което откри и проведе заседанието си
за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд
Търговище.
За нормалното провеждане на изслушването на кандидатите за
съдебни заседатели се определи дневен ред както следва:
1. Точка първа - Изслушване на допуснатите кандидати за съдебни
заседатели за Районен съд-Търговище.
Събеседването бе открито от Таня Станкова – председател на
Временната комисия за изготвяне на предложения за кандидати за съдебни
заседатели за Районен съд град Търговище.
Установи се, че присъстват и кандидатите за съдебни заседатели,
които бяха допуснати до изслушване с Протокол №1/03.12.2019г., както
следва по азбучен ред:
1.
2.
3.
4.
5.

Ангелина Иванова
Биляна Лазарова
Боряна Станимирова-Иванова
Гинка Йорданова
Грета Минчева
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6. Елена Дечева
7. Мария Владимирова
8. Милена Тошева
9. Николай Марков
10.Нуртен Юмерова
11.Петя Атанасова
12.Пламена Панова
13.Сервет Йомерджиева-Азизова
14.Снежана Петрова
Председателят Таня Станкова направи следното изявление:
Уважаеми колеги, уважаеми кандидати за съдебни заседатели за Районен
съд Търговище, мандат 2020 – 2024г., поздравявам Ви за вашето желание
да бъдете съдебни заседатели, пожелавам на всички Ви успех и вярвам, че
тези от Вас, които бъдат одобрени достойно ще представят Търговищката
общественост в процеса на правораздаване. На 13.11.2019г., е постъпило
писмо от председателя на Окръжен съд Търговище, с което Общински
съвет Търговише е уведомен, че броят на съдебните заседатели към
Районен съд-Търговище е 33, като за 24 лица е направено предложение, по
предходна процедура, но е необходимо да се попълнят бройките в
едномесечен срок от получаване на писмо с вх.№11-03-3255/13.11.2019г.,
на Окръжен съд-Търговище. В същия ден е публикувано обявление, с
което се обявява повторна процедура по набиране и одобрение на съдебни
заседатели. С решение на ОбС Търговище №15 от Протокол от 29.11.2019
г., беше утвърдена Временна комисия за изготвяне на предложение за
кандидати за съдебни заседатели в Районен съд Търговище, с мандат 2020
– 2024 г., в състав който сме тук днес пред вас с председател Таня
Станкова.
Отделно се прие от Комисията с Протокол №1/03.12.2019г., мястото
за провеждане на процедурата и определи дата за извършване на публично
изслушване и подбор на кандидатите, как и къде ще бъде извършена, след
като се разгледаха писмените документи посочени в чл.67 от Закон за
съдебната власт. Настоящата процедура се явява повторна, тъй като в
предишния подбор от 16.10.2019г., не са се заели всичките 33 бройки.
Присъстващите тук от Вас кандидати за съдебни заседатели отговаряте
документално на законовите изисквания поради, което следва да Ви
изслушаме. Съгласно процедурата, ще ви зададем едни и същи въпроси в
залата на всеки по отделно по списък, както сте одобрени по азбучен ред,
след което Комисията ще вземе своето решение и ще изготви писмен
доклад.
На основание чл.68, ал.5 от ЗСВ, списъкът на допуснатите до участие
кандидати заедно с представените писмени документи по чл.68, ал.3 от
Законът за съдебната власт са публикувани на електронната страница на
Общински съвет Търговище на 03.12.2019 година. В законоустановения
срок от три работни дни преди изслушването от юридически лица с
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нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна
дейност, няма представени на Общински съвет Търговище становища за
кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни.
Пожелаваме Ви Успех!
1. Да заповяда Ангелина Иванова
Какво ви мотивира да подадете документи за участие в подпора за
съдебни заседатели към Районен съд-Търговище?
Можете ли аргументирано да защитавате вашето мнение в случай, че
имате такова различно от мнението на съдията?
Съдебните заседатели участват в разглеждането на наказателни дела
за престъпления, за които се предвижда наказание повече от колко години
лишаване от свобода?
Здравейте, казвам се Ангелина Иванова, работя в Спортното
училище гр.Търговище, семейна с две деца. Предизвикателство е за мен,
което искам да предприема като кандидатствах за съдебен заседател.
Мисля, че съм достатъчно целесъобразна, обичам справедливостта, което
ще бъде мой критерии. Не съм била съдебен заседател досега.
2. Да заповяда Биляна Лазарова
Здравейте, казвам се Биляна Лазарова, завършила съм „Право“ във
Великотърновски университет, била съм съдебен заседател, но в Окръжен
съд където ми изтече мандата. Смятам да премина в по-долна инстанция на
по-леки дела. За районен съд е необходимо да има двама заседатели и един
съдия по дела, за които се предвижда по-голяма присъда от 5 години.
3. Да заповяда Боряна Станимирова-Иванова
Здравейте, казвам се Боряна Иванова, семейна с едно дете завършила съм
Шуменски университет специалност „Екология“, работя в Община
Търговище, отдел по Чистота, за мен е предизвикателство да стана
съдебен заседател. Ще се срещам с нови хора и ще се запозная с нови
неща. Мога да защитавам аргументирано мнението си, и по третия въпрос
над 5 години.
4. Да заповяда Гинка Йорданова
Здравейте, казвам се Гинка Йорданова, била съм детска учителка,
завършила съм Предучилищна педагогика и Публична Администрация,
понастоящем съм пенсионер, омъжена с 2 дъщери и 5 внука. Мотивирана
съм да бъда кандидат с течение на времето, понеже се потапям в работата
си изцяло считах, че няма да мога да бъде полезна в двете поприща, а сега
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като пенсионер мога да започна нещо ново, не съм била съдебен заседател
до сега.
5. Да заповяда Грета Минчева
Здравейте, казвам се Грета Минчева, юрист съм по образование,
завършила съм Русенски университет „Ангел Кънчев“, магистър по право,
практикувам като юрист предимно административно право, но имам
влечение към наказателноправните науки и за това кандидатствам за
позицията. Мога да отстоявам моето мнение.
6. Моля да заповяда Елена Дечева
Здравейте, казвам се Елена Дечева, завършила съм в Свищов, икономика
на индустрията, семейна с 1 дете, имам много свободно време, интересно
ми е наказателното право, имам активна гражданска позиция и смятам, че
ще се справя, мога да отстоявам своята позиция.
7. Да заповяда Мария Владимирова
Здравейте, казвам се Мария Владимирова, завършила съм в Софийски
университет, социален работник, работя в Закрила на детето последните
години. Влизала съм в наказателни дело но от другата страна, в първия
мандат като съдебен заседател имах възможност да се запозная с работата
на съда, който е на много добро ниво. Мога да отстоявам мнението си и
мога да го защита позицията си.
8. Да заповяда Милена Тошева
Казвам се Милена Тошева, с висше образование, главна медицинска
сестра, в момента съм съдебен заседател с мандат 2015-2019г., който
изтича сега, запозната съм с Наредба №7 регламентираща задълженията и
отговорностите на съдебните заседатели. Работила съм с почти всички
съдии в Районен съд, решенията, които съм вземала са били основани на
фактите, доказателствата, а не на предварителни убеждения. Отстоявам
позицията си и ми се е налагало да я отстоявам.
9. Да заповяда Николай Марков
Здравейте, Николай Марков съм, на 48 години днес ставам, семеен с едно
дете, работя като оператор кислородно производство и течен азот.
Завършил съм Механотехникум. Мисля че мога да допринеса с моето
участие като съдебен заседател в подкрепа на нашето общество, отстоявам
позициите си.
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10. Да заповяда Нуртен Юмерова
Здравейте, казвам се Нуртен Юмерова, работя в детска градина № Звънче,
семейна съм, в момента съм съдебен заседател, мога да отстоявам
позицията си и съм го правила.
11. Да заповяда Петя Атанасова
Казвам се Петя Веселинова Атанасова, завършила съм Великотърновски
университет, специалност „Философия“, работила съм като учител, в
момента работя в частна фирма, с компютри се занимавам, семейна с 2
деца. Имам интерес в тази нова сфера и ми е много интересно как се
прилага закона в правото. Не съм била съдебен заседател и се надявам, че
мога да отстоявам позицията си.
12.Пламена Панова
Здравейте, казвам се Пламена Панова, завършила съм „Политология“ в
УНСС и Корпоративни финанси и счетоводство в Шуменски университет,
в момента работя, като счетоводител в една частна фирма. Проявявам
интерес към позицията понеже искам да се докосна до съдебната система
като гражданин на Република България и да изразя моята гражданска
позиция. Смятам, че ще се справя със работата и мога да отстоявам своята
позиция.
13.Да заповяда Сервет Йомерджиева-Азизова
Здравейте, казвам се Сервет Шукриева, в момента съм настоящ съдебен
заседател, запозната съм с работата на съда и Наредбата за съдебните
заседатели, работя като медицински специалист в отдел Училищно
здравеопазване в гимназията по Земеделие, отстоявала съм си позицията и
смятам да го продължа.
14. Да заповяда Снежана Петрова
Здравейте казвам се Снежана Петрова, детска медицинска сестра
съм, завършила съм Социални дейности във Великотърновски университет
с 33 години трудов стаж в детско отделение. Работила съм на 2 места и в
ЕТ „Стоянка Димова“, обичам децата, отделно сина ми завършва право, и
често сме спорили с него, че не винаги правото и морала вървят ръка за
ръка, понякога правото изпреварва морала и обратно. Интересно ми е да
видя как протича едно съдебно заседание и имам опит само с деца.
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Председателят Таня Станкова - Искам да благодаря за това
събеседване и да пожелая на всички успех. Надяваме се да бъдете мъдри,
спокойни, безпристрастни и убедителни. Надяваме се, че достойно ще
представите обществеността в системата на правораздаването.
Благодаря Ви, хубав ден!
Председател: …………………
/Таня Станкова/
Членове:
1. ………………….
/ Д. Костова /

4. …………………….
/С. Салиев/

2. …………………..
/ Хр. Стойнев /

5. ………………………
/А. Шакирова/

3. ……………………
/ И. Илиев /

6. ………………………
/С. Мехмедова/

6

