
ПРОТОКОЛ 
от заседание на ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ за провеждане на процедура за избор 

на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик 

Днес 17.09.2019 година, в заседателната зала на Общинска администрация -
Балчик, ет.1 се проведе публично заседание на Временната комисия, определена с № 
549 по Протокол № 39 от 09.05.2019 г., на Общински съвет - Балчик, която проведе 
изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд -
Балчик. 

На заседанието присъстваха: 
1. Галин Петров Началников - председател 
2. Стефан Панайотов Диков 
3. Кирил Йорданов Кирев 
4. Георги Златев Георгиев 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд -

Балчик в публично заседание. 
Заседанието бе открито и ръководено от Галин Началников - председател на 

Временната комисия. Председателят обяви, че няма постъпили становища и въпроси от 
юридически лица, определени за извършване на обществено полезна дейност, които да 
бъдат поставени. 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд - Балчик 
започна в 16.00 часа. 

Първо бе изслушан Веселин Михайлов Станев. На поставените и въпроси относно 
образованието и професията, той отговори, че е с висше образование и в момента 
работи като администратор. До момента не е бил съдебен заседател. На въпроса за кои 
дела са нужни съдебни заседатели, Веселин Станев отговори наказателни дела. На 
въпроса относно продължителността на мандата на съдебните заседатели, той отговори 
4 години. На въпроса, ако подсъдимият е негов роднина какво би направил, той 
отговори, че би си направила отвод. На въпроса защо кандидатства за съдебен 
заседател, той отговори, че желае да бъде полезен на обществото. 

Вторият изслушан кандидат бе Величка Маринова Карова, която е с начална училищна 
педагогика и към момента е пенсионер. Не е била до сега съдебен заседател, но смята, 
че опитът който има при общуването с хора ще бъде полезен за работата на съдебен 
заседател. На въпроса относно необходимите качества които следва да притежава 
съдебния заседател, тя посочи субективността и съблюдаването на Закона. На въпроса в 
какви случай следва да си направи отвод, тя отговори при наличие на конфликт на 
интереси. На въпроса какво я мотивирало да кандидатства за съдебен заседател, същата 
отговори, че желае да бъде полезна на обществото с уменията и професионалния си 
опит. 

Третият изслушан кандидат бе Недка Георгиева Тодорова. На поставените и въпроси 
относно образованието и професията, тя отговори, че е с висше образование - Детска 
педагогика и психология и в момента е пенсионер, не е била до сега съдебен заседател, 
но мята, че опитът, който има при общуването с хора ще бъде полезен за работата на 
съдебен заседател. На въпроса относно продължителността на мандата на съдебните 
заседатели, тя отговори, че продължителността е четири години. 

Четвъртият изслушан кандидат бе Росица Желязкова Димитрова, която е със средно 
образование и е работила като озеленител в „Еко-агро". На въпроса каква е нейната 



мотивация, тя отговори, че за нея това е предизвикателство и възможност да приложи 
опитът, който е натрупала в годините. Държа за справедлив процес. 

Петият изслушан кандидат бе Саша Андреева Маринова. На поставените и въпроси 
относно образованието и професията, тя отговори, че е със средно икономическо 
образование и е работила като счетоводител. До момента не е била съдебен заседател. 
На въпроса каква е нейната мотивация да кандидатства за съдебен заседател, тя 
отговори, че според нея човек трябва да е социално и обществено ангажиран. 

Шестият изслушан бе Анна Стефанова Щерева - Стоянова, която е с висше 
образование - специалност по българска филология и преподавател в средните 
училища и е работила като учител по БЕЛ. На въпроса в какви случаи следва да си 
направи отвод, тя отговори при наличие на конфликт на интереси или ако е роднина на 
подсъдимия. 

Седмият изслушан кандидат бе Ваня Ангелова Сивкова. На поставените и въпроси 
относно образованието и професията, тя отговори, че е с придобита специалност 
икономист-счетоводител и е работила като счетоводител. До сега не е била съдебен 
заседател, но е добре запозната с нормативната база. Кандидатства за съдебен 
заседател, защото според нея по този начин ще изпълни гражданския и обществения си 
дълг. 

Осмият изслушан кандидат бе Иванка Добрева Йорданова. Тя е с полувисше 
образование и е работила като читалищен секретар. Не е била съдебен заседател до 
сега, но е мотивирана да бъде обществено ангажирана и полезна. На въпроса, ако 
подсъдимият е неин роднина какво би направила, тя отговори, че би си направила 
отвод. 

Деветият изслушан кандидат бе Маргарита Николова Пенчева. Тя е с висше 
образование - математик и е работила като учител по математика. Не е била съдебен 
заседател до сега. Кандидатства за съдебен заседател, защото счита, че с 
професионалният си опит би могла да бъде обществено полезна. Любопитство към 
работата на съдебната система. 

Десетият изслушан кандидат бе Веселина Петрова Анастасова. На поставените и 
въпроси относно образованието и професията, тя отговори, че е със средно специално 
образование - икономист-счетоводител и е работила като счетоводител. До сега не е 
била съдебен заседател. Кандидатства за съдебен заседател, защото отговорността и 
добрата преценка в различни ситуации ще и помогнат да бъде обществено полезна. 

Единадесетият изслушан кандидат бе Парешка Симеонова Медарова. На поставените и 
въпроси относно образованието и професията, тя отговори, че е със средно специално 
образование и е работила като управител на ученически лагери, учител по теория и 
практика на кулинарната продукция и главен готвач. До момента не е била съдебен 
заседател. Мотивацията и е свързана с желанието да научи нещо ново и да бъде полезна 
за обществото с опита който притежава. 

След изслушване на кандидатите, Председателят на комисията закри публичното 
заседание в 18.00 часа, след което Комисията продължи своята работа в закрито 
заседание. Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни 
заседатели към Районен съд - Балчик прие следното 

РЕШЕНИЕ: 
Предлага на Общински съвет град Балчик да бъдат определени 11 кандидати за съдебни 
заседатели за Районен съд - Балчик, както следва: 



1. Веселин Михайлов Станев 
2. Величка Маринова Карова 
3. Недка Георгиева Тодорова 
4. Росица Желязкова Димитрова 
5. Саша Андреева Маринова 
6. Анна Стефанова Щерева - Стоянова 
7. Ваня Ангелова Сивкова 
8. Иванка Добрева Йорданова 
9. Маргарита Николова Пенчева 
10. Веселина Петрова Анастасова 
11. Парешка Симеонова Медарова 

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" - 4.; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 

След приключване на дебатите, заседанието бе закрито от Председателя 
Временната комисия в 19.15 часа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ВРЕМЕННА КОМИСИЯ: 

/Галин Началников/ 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Стефан^Панайотов Диков 
2. Кирил Йорданов Кирев 
3. Георги Златев Георгиев 




