Временна комисия за извършване проверка на документите и за изслушване на
кандидатите за съдебни заседатели за района на
Кюстендилски окръжен съд – мандат 2021 -2025 г.
по Решение № 523/31.08.2021 г. на Общински съвет – Кюстендил

ПРОТОКОЛ № 4
за
Временна комисия за извършване проверка на документите и за изслушване
на кандидатите за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд –
мандат 2021 -2025 г.

Днес 10.02.2021 г. от 17:00 ч. в Синята зала на Читалище „Братство 1869“ гр.
Кюстендил, ул. „Патриарх Евтимии“ № 18, на основание чл. 50 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 58, във връзка с чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
- Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и
във връзка с т. 6.3 от Решение № 523/31.08.2021 г. на Общински съвет – Кюстендил,
Временна комисия за извършване проверка на документите и за изслушване на
кандидатите за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд – мандат 2021
-2025 г. проведе открито заседание в състав:
Председател: Димитър Велинов
Зам.-председател: Кирил Станчев
Членове:1. Владислав Паунов
2. Спиридон Лещански
3. Мая Станойкова-Илиева
4. Константин Дингозов
5. Реонита Йорданова
6. Атанас Гергинов
7. Йордан Тодоров
8. Христо Цуцумански
9. Младен Ризов
На откритото заседание присъстваха председателя, зам. – председателя и 8 от
членовете на комисията, като отсъстваше г-жа Реонита Йорданова, поради временна
нетрудоспособност. Председателя констатира, че е налице необходимия кворум комисията
да заседава и да взема решения, поради което проведе заседанието си.
Временна комисия за извършване проверка на документите и за изслушване на
кандидатите за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд – мандат 2021
- 2025 г. проведе своето заседание, в изпълнение на задълженията си по т. 6.3. от Решение
№ 523/31.08.2021 г. на Общински съвет – Кюстендил - да изслуша кандидатите за съдебни
заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд – мандат 2021 -2025 г. и да изготви
списък на одобрените кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски
окръжен съд – мандат 2021 -2025 г., които да бъдат предложени за гласуване от Общински
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съвет - Кюстендил и които да бъдат предложени от Общински съвет - Кюстендил за
избиране от Общото събрание на Апелативен съд – гр. София.
Изслушването бе открито от г-н Димитър Велинов – председател на Временна
комисия за извършване проверка на документите и за изслушване на кандидатите за
съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд – мандат 2021 -2025 г.
Г-н Димитър Велинов констатира за протокола, че в законоустановения срок от три
работни дни преди изслушването от юридически лица с нестопанска цел, определени за
извършване на общественополезна дейност, няма представени на Общинския съвет
становища за съответен кандидат, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни.
Димитър Велинов. Колеги, първия кандидат е г-жа Маргаритка Цекина. Нейните
документи са разгледани от цялата комисия. Всичко е наред и е допусната до този етап на
събеседване. Като всеки един от колегите може да ви зададе въпрос. Основното е, какво
ви накара да се кандидатирате за съдебен заседател?
Маргаритка Цекина – кандидат. Накара ме желанието да бъда активна и в
правосъдната система, в която вярвам. Убедена съм, че със знанията и уменията които
имам и опита ще бъда полезна и ще се справям добре със задълженията, като съдебен
заседател и ще спомогна за изграждане на едно по справедливо, едно по спокойно
общество за бъдещето на Кюстендил, за нашите деца.
Димитър Велинов. Да, благодаря ви. Колеги, въпроси?
Кирил Станчев – зам.-председател на ВК. Да, само един във връзка с вашия
отговор. Казахте активна. Какво имате предвид, като съдебен заседател? Активна. Какво
ще правите с тази ваша активност, като съдебен заседател?
Маргаритка Цекина. Ще се опитам да бъда принципна. Да се запознавам
предварително с материалите по делото, за да не присъствам само пасивно в заседанията и
да участвам с едно обективно мнение и решение.
Кирил Станчев. Добре.
Димитър Велинов. Други въпроси колеги?
Младен Ризов – член на ВК. Аз ще ви пожелая успех!
Маргаритка Цекина. Благодаря ви!
Димитър Велинов. Благодарим ви г-жо Цекина! Всичко добро ви желаем! На
сайта в Общински съвет ще бъде публикувано решението ни с всички други кандидати.
***
Димитър Велинов. Добър ден!
Ярослав Ставрев - кандидат. Добър ден!
Димитър Велинов. Всички познаваме г-н Ставрев. Моят въпрос е, какво ви накара
да се кандидатирате за съдебен заседател?
Кирил Станчев – зам. – председател на ВК. Той вече е бил.
Димитър Велинов. Значи вие сте били съдебен заседател.
Ярослав Ставрев. Да. А ми като човек съм такъв, че обичам да виждам как
работят нещата отвътре, защото нали много често съдебната система това, съдебната
система онова. Не можеш да си направиш ясна сметка. Трябва да го видиш отвътре как
стават нещата.
Димитър Велинов. Като съдебен заседател има ли ли сте различно мнение от това
на съдията? Писали ли сте решение с особено мнение?
Ярослав Ставрев. Не.
Димитър Велинов. Значи сте били винаги съгласен с това.
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Ярослав Ставрев. Не се е случвало. Има ли сме спорове за размер на присъда, но
постигнахме консенсус и не се стигна до.
Димитър Велинов. Чудесно. Колеги имате ли въпроси?
Кирил Станчев. Само един въпрос. Добре, казахте нали, че не сте подписвали с
особено мнение. По принцип, задал ли сте въпрос на някои от подсъдимите, на свидетели?
И когато нещо примерно не е изяснено във връзка със зададените въпроси от защитата и
от съда?
Ярослав Ставрев. Не.
Кирил Станчев. Винаги ли се съгласявате с въпросите на защитата и съда? И
всичко ли е ясно по делата?
Ярослав Ставрев. Да.
Димитър Велинов. Нямаме въпроси. Благодарим ви г-н Ставрев! Ще публикуваме
решението си. Всичко добро!
Ярослав Ставрев. И аз благодаря.
***
Димитър Велинов. Здравейте г-жо Андоновa.
Елена Андонова - кандидат. Здравейте!
Димитър Велинов. Многогодишни колеги сме с г-жа Андонова в РЗИ. Tя вече е
кадър, който не работи там.
Иван Андонов – председател на ОбС – Кюстендил. Извинявам се, че ви прекъсвам.
Тя е дългогодишен общественик. Работи в сферата на превенция за здраве, на безопасност
на деца. Така, че много активен наш съгражданин.
Димитър Велинов. Абсолютно. Моят въпрос е, какво ви накара да се
кандидатирате за съдебен заседател?
Елена Андонова. Аз преди много години съм била съдебен заседател и то доста
дълги години. Даже бих казала г-н Фурнаджиев беше първия съдия с който съм била в
състав. После бях много други съдии. Впечатленията са ми много добри от целия състав, в
който съм била. И като се започне от съдии, през секретари, през всички. Познат ми е
целия процес в съда. Чуствам го като свое място.
Димитър Велинов. Случвало ли се е да подпишете присъда или съдебно решение
с особено мнение, като се разминава вашето решение с това на съдията?
Елена Андонова. Да, и ще ви кажа това беше в първата присъда, когато се искаше
смъртна присъда за убийството на син който беше убил баща си, от Червена ябълка. Това
беше така, открит процес, много тежък. Тогава прокурора, още не бяха излезли, имаше
доживотна, но нямаше смъртна присъда. За мен беше много тежко и трудно, да кажа на
двадесет и шест годишното момче да се сложи, при положение, че той си признава, той е
убил баща си в момент на употреба на „Паркизан“. Употребявал е „Паркизан“. След един
запой по повод имен ден. Афектиран. Вдига един тупор, дървен и удря баща си и той
умира. Отива при граничарите и се предава. Така, че той си признава вината. Не се
покрива. Не се скрива. Това беше единственото дете на майката. И наистина беше много
мъчителен процес. И аз реших, че не бих могла да сложа подписа си за смъртта на
двадесет и шест годишно момче. И тогава го подписах с особено мнение.
Димитър Велинов. Благодаря! Колеги въпроси към г-жа Андонова.
Кирил Станчев – зам. – председател на ВК. Не, само искам да знам какво се случи
по това дело.
Елена Андонова. Мисля, че след това остана в затвора. Така ми се струва. Но съм
имала още един така, малко ще се отклоня. Един съдебен процес, за който тука спорехме
дали има вина момчето. И пак беше във връзка с убийство. И след това като започнах,
понеже има много обучения в затвора. И като почнах да ходя в затвора и го видях това
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същото момче. Той се опитваше, той не можеше да понесе това, че е осъден, че е убил и
беше започнал да гълта карфици, сгънати карфици, за да се самоубие. После го бяха
преместили. Така, че тези съм ги проследявала, по интересни за мен дела, които са
предизвиквали.
Кирил Станчев. Благодаря ви! Така да бъдете и за напред.
Димитър Велинов. Благодаря! Успех! Решението ни ще бъде качено на сайта.
Елена Андонова. Благодаря!
***
Димитър Велинов. Добър ден! Заповядайте!
Румен Сираков - кандидат. Добър ден!
Димитър Велинов. Искам да ви попитам, какво ви накара да се кандидатирате за
съдебен заседател?
Кирил Станчев. Той не е за първи път.
Димитър Велинов. Вие сте за втори път, така ли?
Румен Сираков. Да. Уважаема комисия мисля, че имам опит и практически опит и
знания които съм ползвал до този момент. Въпреки, че сме на тази възраст можем да
бъдем още полезни.
Димитър Велинов. То възрастта никога не е определяща. Имало ли е случай във
вашата практика, като съдебен заседател до сега, да сте имали различно мнение от това на
съдията? И подписвали ли сте по този начин решение?
Румен Сираков. С особено мнение, не. Но сме имали коментари.
Димитър Велинов. Добре. Колеги?
Константин Дингозов – член на ВК. Аз горе-долу имам представа от работата на
г-н Сираков, като съдебен заседател. Така ми се е случвало два, три пъти да бъде съдебен
заседател по дела, които аз защитавам интереси на пострадали или на подсъдими. Така, че
мисля, че заема винаги една гражданска и активна позиция. Така, че можем да му имаме
доверие съвсем спокойно.
Димитър Велинов. Благодарим ви г-н Сираков! Желая ви успех.
Румен Сираков. И аз ви благодаря.
***
Димитър Велинов. Добър ден! Заповядайте! Вие сте г-жа Гергана – Дубровин.
Гергана Митрева – Дубровин - кандидат. Да, здравейте.
Димитър Велинов. Какво ви накара да се кандидатирате за съдебен заседател?
Гергана Митрева – Дубровин. Интерес към правото. Още юношеските ми години,
даже имах така намерение да се посветя, но така не бих казал пречка, но едно така леко
препятствие ме възпря на времето.
Димитър Велинов. Аз нямам други въпроси. Колеги?
Кирил Станчев – зам.-председател на ВК. Аз имам един въпрос. Казахте интерес
към правото. Вие знаете ли какво ще правите като съдебен заседател? И какво е точно
интереса ви към правото, като съдебен заседател?
Гергана Митрева – Дубровин. Значи, обща представа. Не мога да кажа, че съм
запозната напълно. Но ме ползват като преводач. Тоест със структурата на съда, на
прокуратурата. Била съм в тези институции. Не мога да кажа, че съм запозната напълно и
на дълбоко. Предполагам, че сека има на какво да се уча.
Младен Ризов – член на ВК. Успех ви пожелаваме г-жо!
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Кирил Станчев. А знаете ли състава в съда? Поне когато отидете какъв е? Какво
представлява? Колко съдии са? Съдебни заседатели? То зависи от вида на престъплението,
но все пак. И какво прави съдебния заседател?
Гергана Митрева – Дубровин. Когато съм била, по правило са били трима съдии.
Имало е случаи когато е присъства и прокурор. За съдебните заседатели не мога да ви
кажа. Няма какво да крия и да съчинявам.
Кирил Станчев. Да, ама вие тогава какво ще правите там, като съдебен заседател?
Примерно. Знаете ли какви са вашите функции, какво да правите?
Гергана Митрева – Дубровин. Предполагам, че ще си искам моето мнение и като
човек който е справедлив предполагам, че ще мога да бъда от полза.
Кирил Станчев. Ако вашето мнение, както казахте се различава от мнението на
съдията. Бихте ли го изявила това на съдията?
Гергана Митрева – Дубровин. Бих. Тактично. Леко. Без да настоявам, но бих
изказала своето мнение, твърдо.
Димитър Велинов. Напротив, ще настоявате, защото това е ваше право.
Вътрешно убеждение. И вътрешното ви убеждение съобразно всичко което ще бъде
събрано като доказателства, както каза колегата Станчев и вашето вътрешно убеждение,
това ще ви доведе до вашето решение накрая дали ще бъдете съгласна с дадения съдия
или съдии, за да решите. Така, че благодарим ви. Желаем ви успех!
Гергана Митрева – Дубровин. И аз благодаря!
Константин Дингозов – клен на ВК. Да знаете, че като съдебен заседател правата
ви са като правата на съдията. Вие сте приравнени като съдия. Само се водите като
съдебен заседател. Имате правомощията като на съдия. Имате право да задавате въпроси.
Имате право да изказвате мнения. Имате право да изисквате доказателства. Имате много
права. Седнете и прочетете НПК. Там се казва какви права има съдебният заседател и с
какво се приравнява. За да не изпадате в ситуация на конфронтация със съда, защото
обикновено магистратите имат така, да се налагат и ви ползата само най-добро казано
“чучела“.
Гергана Митрева – Дубровин. Задължително. От известно време имам много
свободно време. Така, че със сигурност сега ще започна активно да изучавам. Благодаря
ви!
Димитър Велинов. Всичко добро!
***
Димитър Велинов. Добър ден г-н Костов!
Иван Костов - кандидат. Добър ден!
Димитър Велинов. Той вече е бил един мандат съдебен заседател.
Иван Костов. Да.
Иван Андонов – председател на ОбС – Кюстендил. Мотивиран сте да работете
като съдебен заседател.
Иван Костов. Да
Димитър Велинов. Аз съм сигурен в г-н Костов, че е мотивиран да работи.
Колеги, въпроси към г-н Костов?
Кирил Станчев – зам.-председател на ВК. Да, само един въпрос. Казаха, че сте
били съдебен заседател. Горе-долу по колко дела се били, като съдебен заседател?
Иван Костов. Не мога точно да ви кажа. Около пет, шест.
Кирил Станчев. Добре. На тези дела на които сте били съдебен заседател имало
ли е случай да зададете въпрос към подсъдимия, свидетелите?
Иван Костов. Не, не ми се е случвало.
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Кирил Станчев. Всички въпроси които са били задавани от защитата и от съда,
искате да кажете, че са изчерпани и вие вече нямате ваше мнение за дадени въпроси или?
Иван Костов. На тези дела на които съм участвал е било така към този момент.
Кирил Станчев. А когато отидете на делата, казахте, че сте бил, къде гледате
делото? Къде се запознавате с делото?
Иван Костов. Преди това, като ми се обадят за участие в съдебно заседание.
Кирил Станчев. Да, а ма къде? Къде?
Иван Костов. При секретарките. Администрацията се запознавам с делото.
Димитър Велинов. Много благодаря! Други въпроси? Няма. Благодарим ви г-н
Костов! Успех!
***
Димитър Велинов. Добър ден!
Росен Стойчев - кандидат. Добър ден!
Димитър Велинов. Това е г-н Росен Стойчев. Познат на повечето от нас. Г-н
Стойчев, какво ви накара да се кандидатирате за съдебен заседател? Бил ли сте до сега
такъв?
Росен Стойчев. Не, до сега не съм бил такъв. Вещо лице съм по принцип и съм
запознат горе-долу със системата на правораздаването. Мисля, че с опита който
притежавам и знанията мога да съм полезен по някакъв начин на системата.
Димитър Велинов. Благодаря! Колеги, въпроси?
Кирил Станчев – зам.-председател на ВК. Един въпрос. Като сте били вещо лице
знаете какво правят съдебните заседатели нали в залите? Знаете ли какви функции имат?
Росен Стойчев. По принцип не съм дълбоко запознат с дейността им. Но знам, че
имат право на мнение.
Кирил Станчев. А имало ли е случай вие като вещо лице, съдебен заседател да ви
зададе въпрос?
Росен Стойчев. Не.
Кирил Станчев. А вие, като сега ако ви одобрим и станете съдебен заседател,
имате някакъв въпрос примерно, вътрешно, не изчистено делото от някой. Ще зададете ли
въпроси?
Росен Стойчев. С одобрението на съдията, бих го задал, ако мисля че има
отношение към…
Кирил Станчев. Защо с позволението на съдията? Защо казвате с позволението на
съдията?
Росен Стойчев. Мисля, че съдията е водещия във всеки процес.
Димитър Велинов. Там е по различен статута на съдебния заседател, но това е
нещо което ще го разберете в последствие.
Кирил Станчев. Ако мнението на съдията, примерно е различно от вашето с оглед
осъждането и с оглед размера на дадено наказание. Ще подпишете ли тази присъда с
особено мнение?
Росен Стойчев. С особено мнение, да, ако не съм съгласен и ще го изразя в
писмена форма. Така би трябвало да бъде.
Кирил Станчев. Да. Добре. Благодаря!
Димитър Велинов. Други въпроси, колеги? Няма. Много благодаря г-н Стойчев!
Успех!
Росен Стойчев. Благодаря и аз!
***
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Димитър Велинов. Добър ден!
Камелия Ковачка - кандидат. Добър ден уважаема комисия.
Димитър Велинов. Какво ви накара да се кандидатирате за съдебен заседател?
Камелия Ковачка. Първо ми е интересно, като работа. И за да мога да служа на
обществото. Да помагам в съдебната система за вземане на правилни решения.
Димитър Велинов. Запозната ли сте със статута на съдебния заседател и какви
права има той?
Камелия Ковачка. Да. Съдебния заседател на първо място трябва да знае според
мен, че има равни права със съдията. Те може и да бъдат и двама съдии, има и такъв казус.
След това от морална гледна точка трябва да се запозная с материалите по делото. Да си
го вземе от деловодството и да се запознае, защото там на място се решава човешка съдба.
Димитър Велинов. Точно така. Много ви благодаря да отговора.
Иван Андонов – председател на ОбС – Кюстендил. А ще можете ли ако има дела
да излизате през работно време?
Димитър Велинов. Да. Закона ви позволява свободно да излизате. Тоест когато
бъдете призована, вашия работодател е длъжен да ви освободи, за да се явите на тези дела.
Други въпроси колеги?
Константин Дингозов – член на ВК. Аз имам. Гледам, че така доста сте запозната,
поне на пръв поглед, на първо четене. Моето питане е, какво ви е мнението за българската
съдебна система? В която вие ще бъдете част от нея, ако ви изберем.
Камелия Ковачка. Аз не съм била досега част от тази съдебна система, затова ми
е интересно, нали по принцип.
Константин Дингозов. За да искате, значи имате някакво мнение. Не може така
само, защото сте решили. Събудили сте се една сутрин и сте решили да станете съдебен
заседател. Тук въпроса е, какво ви е мнението? Четете вестници. Слушате телевизия.
Непрекъснато се говори корумпирана, некорумпирана, правилна, неправилна. Вашето
лично мнение. Не искам да цитирате или да казвате мнението на някой журналист, но
вашето лично мнение. Защо искате да влезете да работите в съдебната система?
Камелия Ковачка. За да мога да помагам, за взимането на правилни решения.
Евентуално, човекът може да е невинен и … Когато един съдебен заседател се запознае с
материалите по делото и бъде достатъчно компетентен, за да отсъди. Съдията може да
каже „Искам да го осъдя на двадесет години“, аз мога да кажа и имам право да го кажа „
Не може той е невинен. Трябва някакъв минимален шанс да му се даде“, нали за някаква
поправка. Но като общо за съдебната система ми е хубаво мнението.
Димитър Велинов. Благодаря ви! Решението ни ще бъде публикувано на сайта.
Камелия Ковачка. И аз благодаря за изслушването. Всичко добро.
***
Димитър Велинов. Следващия кандидат е г-жа Сашка Николова. Добър ден!
Заповядайте!
Сашка Николова - кандидат. Добър ден! Благодаря!
Димитър Велинов. Вие сте втори мандат съдебен заседател.
Сашка Николова. Да.
Димитър Велинов. Какво ще ни кажете за първия? Какви са вашите впечатления
от него?
Сашка Николова. А ми, добри да кажем. Има разбирателство. Отстояваме мнение
на съдебните заседатели и така.
Иван Андонов – председател на ОбС – Кюстендил. Оплакване някакво от съдиите?
Сашка Николова. Не.
Димитър Велинов. Аз други въпроси нямам.
7

Кирил Станчев – зам.-председател на ВК. Аз имам един въпрос. Казахте
отстоявам мнение на съдебните заседатели. Какво имате предвид? Отстоявате мнение на
съдебните заседатели?
Сашка Николова. Когато не съм съгласна отстоявам мнението си.
Кирил Станчев. И какво правите тогава, съдията като подпише дадена присъда
вие…
Сашка Николова. Имаш право на особено мнение.
Кирил Станчев. Да, имаш. А привила ли сте го? Защото казахте отстоявате
мнението.
Сашка Николова. Не. Отстоявам и съдията се съобразява и с нашето мнение. А
имам и случаи когато и съдебен заседател е бил против и особено мнение се разписва. И
подава съответно становище.
Кирил Станчев. До сега въпроси задавала ли сте, като съдебен заседател на някой
от подсъдимите, свидетелите в процеса?
Сашка Николова. Не. Слушам внимателно.
Кирил Станчев. Искате да кажете, че винаги сте се съгласявали със зададените
въпроси от съдиите и от защитата и вие нямате други въпроси. Така ли?
Сашка Николова. Е ми слушам внимателно и ако съм имала нещо съм щяла да
питам. Просто съм била съгласна към този момент. Подробно се разпитват от съдията.
Кирил Станчев. А къде си гледахте делото преди когато бяхте съдебен заседател?
Как ставаше призоваването за съответното заседание?
Сашка Николова. По телефона ме призовават. Отивам. Съдията разяснява в
стаичката делото. Там преглеждаме делата.
Кирил Станчев. В стаичката на съдията?
Сашка Николова. Не. Както е съдебната зала има една стаичка, където
заседаваме. Там ни дават делата и там ги разглеждаме.
Кирил Станчев. Колко време преди делото отивате?
Сашка Николова. Един час, примерно.
Димитър Велинов. Други въпроси? Няма. Много ви благодаря г-жо Николова!
Успех.
Сашка Николова. Довиждане! Лека работа!
***
Димитър Велинов. Добър ден! Заповядайте!
Виолета Серафимова - кандидат. Добър ден!
Димитър Велинов. За първи път ли кандидатствате за съдебен заседател?
Виолета Серафимова. За втори мандат.
Димитър Велинов. Какви са ви впечатленията от първия мандат, като съдебен
заседател? Какво можете да ни кажете за него?
Виолета Серафимова. Е ми какво да ви кажа. Аз съм работила осем години и
половина в съда, като съдебен секретар. Така, че като съдебен заседател, справяме се.
Димитър Велинов. Сигурен съм.
Виолета Серафимова. Да.
Димитър Велинов. Колеги въпроси? Няма. Напълно е ясно. Благодарим ви!
Виолета Серафимова. Благодаря и аз! Лека работа!
***
Димитър Велинов. Бистра Михалкова е следващия кандидат. Тя е от с. Блатино,
общ. Дупница. Здравейте! Заповядайте!
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Бистра Михалкова - кандидат. Здревийте.
Димитър Велинов. Какво ви накара да се кандидатирате за съдебен заседател?
Била ли сте преди това такъв?
Бистра Михалкова. Аз бях в продължение на два мандата в Районен съд гр.
Дупница. Мотивираха ме натрупването на много знания и опит. Аз съм педагог. Нашата
професия просто ме е научила да познавам добре детската психика и ние сме желателни
съдебни заседатели за непълнолетни престъпници. След това в продължение на тези осем
години ми бяха от полза съдебните заседания. Тъй като бях полезна на съдията, като давах
мнение от позиция на педагог. Получавала съм и много похвали от съдия. И вече имам
страхотно желание да се развия. За мен е едно предизвикателство вече да присъствам на
по-сложни съдебни заседания.
Димитър Велинов. Благодаря ви. Колеги въпроси?
Константин Дингозов – член на ВК. В Дупница сте била.
Бистра Михалкова. От Дупница съм, да. Искам да попитам, съдебните заседания
къде ще се провеждат?
Константин Дингозов. Те се провеждат в Кюстендил. Има определени дни в пункт
– Дупница, но това са само когато съда прецени, че може да изгледа делото. Иначе се
гледат в Кюстендил делата.
Бистра Михалкова. Защото на мен ще ми е трудно идването тук.
Константин Дингозов. А ми, заявка пред съдиите, ако ви изберем, че могат да ви
ползват в Дупница. Това вече в съда.
Димитър Велинов. Това вече ще се доразберете с тях.
Кирил Станчев – зам.-председател на ВК. Има доста дела които са в пункт –
Дупница. Почти всяка седмица има, нали заседават Окръжен съд – Кюстендил. Обаче
няма да е зле след като бъдете одобрена да си пуснете едно заявление до Кюстендилския
окръжен съд. Да си посочите постоянния адрес. Ще си кажете, че сте от Дупница и
предполагам вече за делата, които са разглеждат в пункт – Дупница ще бъдете
призовавана вие.
Бистра Михалкова. Да, това ще го направя.
Димитър Велинов. Ще е по удобно за вас.
Кирил Станчев. Може да се и съобразят с адреса който е, но…
Константин Дингозов. Принципно вие като сте съдебен заседател, вас ви
освобождават от задължения, служебни. Обикновено съда гледа от десет часа до към два,
три. Това е време което едва ли не е късни часове или ранни часове, за да ставате ида
пътувате, за да е проблем. Но…
Бистра Михалкова. Знаете ли, че имах проблеми в училището, защото трябва да
си пусна неплатен отпуск в такъв ден. Те не ме освобождават, защото се дублира
заплащането на две места. Така, че за това преценявам и ще поискам да бъда…
Константин Дингозов. Вие така или иначе дали ще идвате до Кюстендил или ще
бъдете в Дупница, ще трябва да бъдете освободени в този ден.
Бистра Михалкова. Е разстоянието е много по различно.
Кирил Станчев. Само един допълнителен въпрос, защото споменахте осем години
сте била съдебен заседател. Нали така, осем години. Тъй като задавам въпроси на почти
всички в тази насока. През тези осем години имало ли е случай да зададете вие въпрос в
качеството ви на съдебен заседател?
Бистра Михалкова. Имало е много пъти. По някога чрез съдията. Понякога
когато, нали първо питам съдията дали пряко да задам въпроса на подсъдимия или чрез
съдията. И когато каже, че може пряко съм задавала.
Кирил Станчев. Казахте, че сте се съгласували със съдиите. Давали сте мнение,
като педагог. А имали ли сте разминавания, относно размера на наказанието? Ако сте
имали, какво се е случвало?
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Бистра Михалкова. Тъй като двамата съдебни заседатели сме един съдийски глас,
винаги сме влияели…
Кирил Станчев. Моля?
Бистра Михалкова. Казвам, че ние сме двама заседатели на наказателните дела.
Когато дадем мнение при присъдата винаги сме повлиявали. Дори съдията да присъди,
нали. Той е учил все пак НПК. Ние не можем да бъдем толкова компетентни. Ние
изразяваме една човешка позиция, обществено мнение. Но сме повлиявали на съдията.
Съобразявали са с нас.
Младен Ризов – член на ВК. Успех ви пожелаваме!
Димитър Велинов. Благодаря ви! Пожелаваме ви успех!
Бистра Михалкова. Благодаря!
***
Димитър Велинов. Здравейте. Вие сте г-жа Гергана Колева.
Гергана Колева - кандидат. Здревийте. Да.
Димитър Велинов. Какво ви накара да се кандидатирате за съдебен заседател?
Била ли сте преди това такъв?
Гергана Колева. Да, бях в първия мандат на Окръжен съд
Димитър Велинов. Тоест били сте вече един път?
Гергана Колева. Да.
Димитър Велинов. Какви са вашите впечатления към правораздавателната
система в нашата държава?
Гергана Колева. Какво да кажа. Лично мнение в делата в които съм била? Аз съм
била на много малко дела в Окръжен съд. Мога да кажа лично впечатление от личен опит.
А ми, по средата някак си. Не мога да нито най-доброто, нито пък най-лошото
Димитър Велинов. Да ясно.
Константин Дингозов – член на ВК. Като за умрял. Или добро, или нищо.
Димитър Велинов. Други въпроси колеги?
Кирил Станчев – зам.-председател на ВК. Само един уточняващ. Казахте, че сте
била. Какво правихте вие по тези малки дела, на които сте били, като съдебен заседател?
Лично вашата работа.
Гергана Колева. Отивам слушам внимателно. Те обикновено делата на които съм
била са били много кратки дела. Слушам внимателно. След това съдията иска мнението ни
по повод това, което се случва и това е. На края подписвам, когато ми кажат.
Кирил Станчев. Задавате ли въпроси?
Гергана Колева. Не, не задавам. Слушам внимателно. Но след това към съдията
задавам въпроси ако нещо ме интересува.
Кирил Станчев. Имало ли е случаи, когато не сте съгласна със съдията, примерно?
Гергана Колева. Не, не е имало случаи. Аз ви казах на много малко дела съм била.
Така и теса били много кратки тези дела.
Кирил Станчев. Ако има такова дело за бъдеще, разбира се. Казахте, че сте била
на много малко и не сте се разминавали. И вашето мнение се разминава с това на съдията.
Бихте ли го изразила пред съдията?
Гергана Колева. Ще го изразя. Ще се подпиша с особено мнение и след това ще
направя възражение.
Кирил Станчев. Бихте се подписали с особено мнение, така ли?
Гергана Колева. Да.
Кирил Станчев. Благодаря!
Димитър Велинов. Други въпроси колеги? Няма. Благодаря ви! Успех!
Гергана Колева. И аз ви благодаря.
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***
Димитър Велинов. Добър ден! Вие сте г-жа Кукударска, нали?
Бойка Кукударска - кандидат. Добър ден! Да.
Димитър Велинов. За първи път ли се кандидатирате за съдебен заседател?
Бойка Кукударска. Не.
Димитър Велинов. Била ли сте преди това?
Бойка Кукударска. За втори мандат се кандидатирам.
Димитър Велинов. А какви са ви впечатленията от първия?
Бойка Кукударска. А ми, присъствала съм на малко дела. Само на три.
Сравнително леки. Така, че нямам особено мнение.
Димитър Велинов. В общи линии това е. Ясно. Добре. Колеги въпроси към г-жа
Кукударска? Колегата Станчев ще ви зададе въпрос. Вие предполагам, че вече добре сте
се запознала със статута на съдебния заседател и какво представлява.
Кирил Станчев – зам.-председател на ВК. Къде през тези три дела, когато ви бяха
повикали? Къде се запознавахте с делата?
Бойка Кукударска. А ми, преди това отивам по-рано и се запознавам.
Кирил Станчев. Къде?
Бойка Кукударска. В съда.
Кирил Станчев. Къде? В коя стая?
Бойка Кукударска. Има една стаичка в дясно. Поне там в тази зала която съм.в
дясно. Аз не зная какво пише на вратата. Там ме поканват и там се запознавам.
Кирил Станчев. Искате да кажете, че си прочитате делото?
Бойка Кукударска. Да, разбира се.
Димитър Велинов. Това е важното. Други въпроси колеги? Няма.Успех и всичко
добро!
Бойка Кукударска. Благодаря!
***
Димитър Велинов. Здравейте. Добър ден! Вие сте г-жа Сметла Минрева.
Светла Митрева - кандидат. Добър ден! Да.
Димитър Велинов. Аз съм председателя на Временната комисия. Какво ви накара
да се кандидатирате за съдебен заседател? Била ли сте досега такъв?
Светла Митрева. За първи път се кандидатирам, като съдебен заседател. До сега
не съм била.
Димитър Велинов. А коко ви накара да се кандидатирате?
Светла Митрева. Накараме това, че дългогодишния ми опит в общинската
администрация и мисля, че ще бъда полезна на обществото и на гражданите.
Димитър Велинов. Запознатали сте от вътре с института „Съдебен заседател“?
какво точно представлява? Имате ли намерение да се запознаете по обстойно с него
вбъдеще?
Светла Митрева. Да, общо взето съм запозната.
Димитър Велинов. Да. Добре. Благодаря! Колеги въпроси? Няма.
Константин Дингозов – член на ВК. Един съвет само от мен. Съдебния заседател
не е поемно лице и свидетел. Тя разбира жената за какво и говоря.
Светла Митрева. Моля?
Константин Дингозов. Не ме ли чухте. Съдебния заседател не е да си като поемно
лище или свидетел. Разбрахте ме какво ви говора.
Светла Митрева. Да, разбрах ви.
11

Димитър Велинов. Други въпроси? Желая ви успех. Нашето съобщение ще бъде
публикувано на сайта но Община Кюстендил с избора.
Светла Митрева. Благодаря ви!
***
Димитър Велинов. Заповядайте г-жо Николова. Здравейте.
Екатерина Николова - кандидат. Здравейте.
Димитър Велинов. Познаваме г-жа Николова. Досега била ли сте съдебен
заседател?
Екатерина Николова. Не.
Димитър Велинов. Какво ви накара да се кандидатирате за съдебен заседател?
Екатерина Николова. Ново предизвикателство за мен. Интерес. Любопитство. Да
видя каква е систевата отвътре.
Димитър Велинов. Запознахте ли се какъв е статута на съдебния заседател? Какво
преставлява той като цяло?
Екатерина Николова. Горе-долу, като се надявам, разбира се, ако стана да има
някакво обучение след това, за да навлеза по-навътре в материала. Това е нещо необятно
за мен.
Екатерина Николова. Надявам се.
Димитър Велинов. Ще трябва да се запознаете много сериозно. Там нали ще
взимате тежки решения. Колеги въпроси?
Иван Андонов- председател на ОбС – Кюстендил. Аз имам. Гледах, че кметовете
не искат да разнасят призовки. Вие същото ли желание изразявате?
Екатерина Николова. Не. Не е проблем. Аз се разбирам.
Димитър Велинов. Колеги въпроси?
Кирил Станчв – зам.-председател на ВК. Само уточняващи. Знаете ли съдебния
заседател знаете ли какво прави, там в съда?
Екатерина Николова. Присъства на делата. Съответно взима участие, след делото
да речем в диалог със съдията, по нещо ако не е съгласен...
Кирил Станчв. Извинявам се, че ви прекъсвам. По време на делото имате ли
право да взимате участие? По време на делото.
Екатерина Николова. Мисля, че не.
Кирил Станчв. Е как да нямате. Имате ли право да задавате въпроси?
Екатерина Николова. Да.
Кирил Станчв. Значи имате право.
Екатерина Николова. Да, значи имаме право.
Кирил Станчв. Казвам го това, защото преди малко няколко от кандидатите ги
запитах, понеже са били съдебни заседатели преди това и са имали само по няколко дела.
И сега искам да го кажа и пред вас. Може само в едно дело, примерно, когато виждате, че
подсъдимия според вас, разбира се, според доказателствата по делото е за много по-ниско
наказание или за оправдателна присъда. Вие какво бихте направили?
Екатерина Николова. Бих си изказала мнението.
Кирил Станчв. На кой?
Екатерина Николова. На съдията.
Кирил Станчв. Така. А бихте ли посписала това нещо с особено мнение?
Екатерина Николова. Да, след което ще се обоснова в писмен вид, становище.
Винаги съм реагирала когато нещо не ми е било както трябва.
Димитър Велинов. Други въпроси? Няма. Много ви благодаря. Успех?
Владислав Паунов – член на ВК. Следете сайта на Общината.
Екатерина Николова. И аз така. Бъдете здрави!
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***
Димитър Велинов. Добър ден! Вие сте г-жа Офелия Христова?
Офелия Христова - кандидат. Добър ден! Да.
Димитър Велинов. Аз съм председателя на настоящата комисия. Какво ви накара
да се кандидатирате за съдебен заседател? И досега била ли сте такъв?
Офелия Христова. За първи път ми е.
Димитър Велинов. За първи път сте.
Офелия Христова. Разполагам с доста свободно време и решин, че е нещо по
различно, ново, напълно непознато за мен, за което предстои да се запозная.
Димитър Велинов. А запознахте ли се от части или изцяло със статута какво
представлява самия институт „Съдебен заседател“?
Офелия Христова. Да, Наредба № 7 от 2017 г. я прочетох и така горе-долу съм
наясно с нещата.
Димитър Велинов. Да, благодаря ви! Колеги въпроси?
Кирил Станчев – зам.-председател на ВК. А знаете ли какво прави съдебния
заседател в съда?
Офелия Христова. Той участва активно с равни права и глас със съдията.
Кирил Станчев. Какво означава активно според вас? Какво означава активно и
равни права? Какво правите вие, седите, процеса върви? Какво правите там?
Офелия Христова. Изслушвам, поне така си го преставям.
Кирил Станчев. Ако имате да зададете въпрос, бихте ли го задала?
Офелия Христова. Да.
Кирил Станчев. Ако вашето мнение се различава в последствие със съдията,
бихте ли гоизразила пред съдията това нещо?
Офелия Христова. Да.
Кирил Станчев. И въпри кова със съдията не стигнете до консенсус, бихте ли го
изразила писмено с особено мнение?
Офелия Христова. Да.
Кирил Станчев. Добре. благодаря! Дано.
Димитър Велинов. Благодаря ви! Успех ви желаем!
Офелия Христова. Благодаря!
***
Димитър Велинов. Добър ден г-н Везенков!
Ивайло Везенков - кандидат. Добър ден!
Димитър Велинов. Аз съм председателя на настоящата комисия. Бил ли сте досега
съдебен заседател и какво ви накара да се кандидатирате за такъв?
Ивайло Везенков. Не. За първи път се сблъсквам с тази длъжност. Все пак от
седемнадесет години се занимавам с психология. Действащ психолог съм. Мисля, че с
моята практика мога да бъда полезен на общноста. Това е моята мотивация. Сблъсквал
съм се с различни плоблеми от различно естество.
Димитър Велинов. Разбирам. Пусналисте тук едно мотивационно писмо до
съдиите до апелативния съд и окръжния. реално, обаче те не са хората които ви избират за
съдебни заседатели, а ние сме като Общински съвет, което няма никакво значение.
Ивайло Везенков. Извинявам се за което. Грешката...
Димитър Велинов. Няма никакъв проблем. Предполагам, че сте запознат със
статута на съдебения заседател и какво представлява той и какви са неговите функции.
Колегите ако имат някакви въприси те ще ви ги зададът. Благодоря.
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Кирил Станчев – зам.-председател на ВК. Един въпрос. Какви права има съдибния
заседател в съдебната зала? Като си представим общо. Не говорим за по-големи състави, а
за съдия с двама съдебни заседатели и върви процека. Какви права имате вие?
Ивайло Везенков. Съдебния заседател представлява общноста в съдебния състав.
В хода на самия процес се разглежда допустимуста на отделните доказателства и се
разглеждат дали те са съответни на самото деание. След приключване на делото съдебния
заседател участво на равни начала със съдиите при взеване на решенията.
Кирил Станчев. А по време на делото, ако нещо за вас е неизяснено, бихте ли
задали въпрос към подсъдим, свидетели и т.н.?
Ивайло Везенков. Мисля, че да.
Кирил Станчев. Защо мислите, че да? Имате ли право или нямате пряво?
Ивайло Везенков. Да, имам.
Димитър Велинов. Други въпроси колеги? Няма. Благодаря ви! Успех!
Ивайло Везенков. Благодаря и аз!
***
Димитър Велинов. Здрвейте. Заповядайте г-н Гълъбов!
Митко Гълъбов - кандидат. Здравейте.
Димитър Велинов. Аз съм председателя на настоящата комисия. Какво ви накара
да се кандидатирате за съдебан заседател? Бил ли сте досега такъв?
Митко Гълъбов. Мисля, че съм добронамерен човек. Общителен. Вече с богат
житейски опит. Така е според мен. Мисля, че се ползвам с добро име в квартала, в
обществото.
Димитър Велинов. До сега не сте бил съдебен заседател, нали така? За първи път
се кандидатирате за съдебен заседател, имам предвид?
Митко Гълъбов. Да.
Кирил Станчев. Аз съм адвокат и съм заместник – председател на настоящата
комисия. Като бъдете одобрен за съдебен заседател. По един процес, какви са вашите
правомощия като съдебен заседател? Какви са ви правомощита като съдебен заседател в
един съдебен процес?
Митко Гълъбов. До колкото знам това е гласа на народа в съда. Съдебния
заседател, нали. Такова е общественото мнение, че това е гласа на народа и колкото се
може той трябва да помага и да дава своето мнение на съдията, за да вземе правилното
решение.
Иван Аноднов – председател на ОбС – Кюстендил. Да излезе истината на яве.
Митко Гълъбов. Да. Сега, може да е грешка, но така съм чел, че това е гласа на
народа. Особено от американските филми.
Кирил Станчев. Там е различна съдебната система. Там са дванадесет съдебни
заседатели. Те примерно казват „виновен“, а съдията оределя размера на. Тук е малко по
различно, защото тук примерно в качеството на съдебен заседател вие знаете ли в крайна
сметка какви права имате по време на делото?
Митко Гълъбов. Като съдебен заседател...
Кирил Станчев. Да. Пимерно, искане да зададете въпрос трябва ли лично да го
зададете или трябва да питате съдията? Ше го зададете ли или ще си замълчите?
Митко Гълъбов. Мисля, че трябва човек много добре да се запознае с делото и във
входа на делото...
Кирил Станчев. Да, запознавате се с делото и примерно нещо става по делото и
вие искате. Ще го зададете ли?
Митко Гълъбов. Не. Мисля, че съдията си води нещата. После съдебния заседател
си изказва мнението.
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Кирил Станчев. И вие имате право да задавате въпроси. Така и друго нещо, след
делото, относно когато вече съда излиза на тайно съвещание за определяне на присъдата.
Ако не сте съгласен с мнението на съдията. Какво ще му кажете? Ще изразине ли ваше
мнение, някакво?
Митко Гълъбов. На съдията?
Кирил Станчев. Да.
Митко Гълъбов. Да, даваш своето мниние и това е.
Кирил Станчев. Точно така. И двамата ако сте...
Митко Гълъбов. Доколкото знам даже, нали съдията води всички неща, но
доколкото знам заседатела има право на един глас, както има и ...
Кирил Станчев. Точно така.
Митко Гълъбов. Равни гласове. Да.
Кирил Станчев. Точно така.
Митко Гълъбов. При тежки престъпления примерно така съм чул, че примерно
един съдия и двама съдебни заседатели. А при много тежки вече са двама съдии и трима
съдебни заседатели.
Димитър Велинов. Други въпроси колеги?
Младен Ризов – член на ВК. Виждам, че е най – подготвен.
Димитър Велинов. Благодаря ви! Пожелавам ви успех. Следете сайта на Община
Кюстендил. Там ще има съобщение за нашето решение.
Митко Гълъбов. И аз ви благодаря! Живи и здрави!
Димитър Велинов. Колеги, петима от допуснатите 23 – ма кандидати за съдебни
заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд – мандат 2021 -2025 г., които сме
поканили официално за днешното изслушването не се явиха днес, а именно:
- Г-жа Михаела Цветкова;
- Г-жа Теменуга Хпристова;
- Г-жа Нина Стоянова;
- Г-жа Теменужка Станчева;
- Г-н Красимир Стоименов.
Считам, че с тяхното неяваване днес, автоматично отпадат кандидатурите им за
съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд – мандат 2021 -2025 г., които
трябва да предложим за взимане на решение в Общински съвет – Кюстендил.
Поради изчерпване на подадените заявления г-н Димитър Велинов – председател
на Временна комисия за извършване проверка на документите и за изслушване на
кандидатите за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд – мандат 2021
- 2025 г., в 18:10 ч. закри заседанието на комисията.
Председател:
Димитър Велинов /п/
Зам. председател:
Кирил Станчев /п/
Членове:1. Владислав Паунов/п/
2. Спиридон Лещански/п/
3. Мая Станойкова-Илиева/п/
4. Константин Дингозов/п/
5. Реонита Йорданова/отс/
6. Атанас Гергинов/п/

7. Йордан Тодоров/п/
8. Христо Цуцумански/п/
9. Младен Ризов/п/
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