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ОТНОСНО: Попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели на основание чл.68е 
от Закона за съдебната власт в срок от един месец от постъпване на искането на Окръжен съд 
гр. Добрич/04.11.2019 г./ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

С писмо изх.№ 71/30.09.2019 г. Общински съвет Балчик е изпратил свое решение № 637 по 
протокол № 44 за избиране на съдебни заседатели за PC - гр. Балчик. На основание чл.68е от 
Закона за съдебната власт, с писмо с изх. per. № 3714 от 31.10.2019 г. (с наш вх. № 
322/04.11.2019 г.) Председателят на ДОС е изискал попълване списъка на кандидатите за 
съдебни заседатели в срок от един месец от постъпване на искането. Задължението освен в 
цитираната законова разпоредба е заложено и подзаконовия нормативен акт по прилагане на 
ЗСВ/чл. 8, ал. 4, НАРЕДБА № 7 от 28.09.2017 г./ Определеният брой съдебни заседатели за 
Община Балчик е 20 (двадесет) съдебни заседатели, а общински съвет Балчик е избрал 11. С 
Решение № 4 от 7.11.2019 г., Общински съвет Балчик откри процедура за допълване на списъка 
с определени кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Балчик и избра временна 
комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за 
Районен съд - Балчик, да публикува списък на допуснатите до участие кандидати и да проведе 
изслушване с допуснатите кандидати. На 7.11.2019 г. на интернет-страницата на Община 
Балчик бе публикувана информация, че е удължен срокът по процедура за подбор на кандидати 
за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд - Балчик, като бяха посочени 
изискванията към кандидатите, както и необходимите документи, които кандидатите за 
съдебни заседатели следва да представят в срок до 22.11.2019 г. До определения краен срок за 
подаване на документи в секретариата на Общински съвет Балчик са постъпили заявления за 
кандидатстване от общо 4 кандидата. На 25.11.2019 г. бе проведено заседание на Временната 
комисия, която констатира, че е изпълнено условието на чл. 68, ал. 3 от ЗСВ, а именно най-
малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка за съдебни заседатели към Районен съд 
- Балчик за мандат 2020 - 2023 г. да са с квалификация в областта на педагогиката, 
психологията и социалните дейности. След разглеждане на документите, приложени към 
заявленията на кандидатите, Временната комисия допусна до участие всички 4 кандидата и 
одобри списък на допуснатите кандидати, който заедно с техните автобиографии, 
мотивационни писма и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ, бяха публикувани на интернет-
страницата на Община град Балчик. На това заседание бе взето решение изслушването на 
кандидатите, съгласно чл. 68а от ЗСВ да бъде извършено на 02.12.2019 г. от 15.00 ч. На 
02.12.2019 г., в публично заседание, Временната комисия проведе изслушване на четиримата от 
кандидатите. На кандидатите за съдебни заседатели бяха поставени както теоретични, така и 
практически въпроси, свързани с работата на членовете на съдебния състав, правата и 
задълженията на съдебния заседател. След изслушване на кандидатите, в закрито заседание 
Комисията взе решение да бъдат предложени за кандидати за съдебни заседатели за съдебния 
район на Районен съд - Балчик 4 кандидати, а именно: 1. Марийка Игнатова Филева ; 2. Мария 
Иванова Панайотова; 3. Русанка Петрова Стефанова; 4. Флора Иванова Колева 

Предвид изложеното, временната комисия, назначена с горепосоченото решение, предлагам 
Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното 

Проект! 



РЕШЕНИЕ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 68 и чл. 68е от Закона за съдебната власт, Общински 

съвет - Балчик, 
1. Попълва списъка с определени кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Балчик 

с допълнителни 4/четирима/ кандидати за съдебни заседатели, съгласно Списък - предложение 
от Временната комисия, избрана с Решение № 4 от 7.11.2019 г. на Общински съвет Балчик, за 
провеждане на процедура за допълнителен избор на съдебни заседатели към Районен съд -
Балчик. 

2. Възлага на Председателя на Общински съвет - Балчик да изпрати настоящото решение 
на Председателя на Окръжен съд - Добрич, ведно с документите по чл. 68, ал.З от Закона за 
съдебната власт. 

3. Неразделна част от настоящото решение е Списък за съдебни заседатели за попълване на 
първоначално определените кандидати - Приложение 1. 

Вносител: 

Галин Началников 
ЧЛЕН НА ВРЕМЕННАТА 
КОМИСИЯ 



Приложение 1 
Списък за съдебни заседатели за попълване на първоначално определените кандидати 

1. Марийка Игнатова Филева - ЕГН с пост. адрес 

2. Мария Иванова Панайотова - ЕГН с пост. адрес 

3. Русанка Петрова Стефанова - ЕГН с пост. адрес 

4. Флора Иванова Колева - ЕГН , с пост. адрес 




