
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „МАРИЦА“ 
 
 

ДОКЛАД 
 

от ВИОЛЕТА ХРИСТОДУЛОВА, 
Общински съветник и председател на временна комисия към Общински съвет-

Марица , избрана с Решение № 421,взето с протокол № 10 от заседание на 
Общински съвет-Марица,проведено на 29.08.2022 година 

 

 

Уважаема госпожо Председател, 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 
           В изпълнение на Решение на Общо събрание на съдиите при Окръжен съд 
Пловдив, проведено на 2022 г. за откриване на процедура по избор на 20 
/двадесет/ броя съдебни заседатели за Районен съд - Пловдив с мандат 2023 г. - 
2027 г. от община „Марица“, Общински съвет „Марица“ със свое Решение № 421, 
взето с протокол № 10 от заседание на Общински съвет - Марица, проведено на 
29.08.2022 година избра Комисия от общински съветници в състав: Виолета 
Христодулова - Председател и членове - Петър Славков, Николинка Желязкова, 
Красимира Пушкова - Филева, Никола Дончев, която да извърши проверка на 
документите на кандидатите за съдебни заседатели, да публикува списък на 
допуснатите до участие кандидати по реда и съгласно срока по чл. 68, ал. 5 от 
Закона за съдебната власт - 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от 
ЗСВ, на интернет страницата на общинския съвет, да проведе изслушване с 
допуснатите кандидати и изготви доклад, който заедно с протокола от 
изслушването бъде представен на Общински съвет при гласуването на решението 
за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Пловдив от 
квота на община Марица ,след което списъка с одобрените кандидати за съдебни 
заседатели за Районен съд - Пловдив да се изпрати на Председателя на Окръжен 
съд - Пловдив. 
       Предвид горното и в изпълнение на Решение № 421, взето с протокол №10 от 
заседание на Общински съвет-Марица, представям на Вашето внимание доклад 
съгласно разпоредбата на чл.68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт, както 
следва: 
           След влизане в сила на Решението на Общински съвет „Марица“, на 
14.09.2022 г. са публикувани съобщения в един местен ежедневник /вестник 
Марица/, в електронната медия /вестник Марица/, на интернет страницата на 
Община „Марица“, раздел Общински съвет .„Марица“ и информационното 
табло в сградата на Община Марица, в които е обявена откриването на 
процедура по избор на съдебните заседатели за Районен съд Пловдив от квотата 
на община „Марица“ и правилата за нейното провеждане, като в посочения срок 
до 30.09.2022 г. са постъпили документи от трима кандидати за съдебни 
заседатели: 



    1.Румяна Димитрова Апостолова; 
    2.Таня Димитрова Цончева; 
    3.Гергана Николаева Желязкова; 
     На 05.10.2022 година, в 14.30 часа ,в заседателната зала на Община „Марица“, 
Комисията, определена с Решение №421, взето с Протокол №10 от заседание на 
Общински съвет-Марица извърши проверка на подадените заявления от 
кандидатите Румяна Димитрова Апостолова заявление с вх.№ ОБС-536/29.09.2022 
година ,Таня Димитрова Цончева –заявление с вх.№ОбС-537/28.09.2022 година и 
Гергана Николаева Желязкова - заявление с вх.№ОбС-537/28.09.2022 година.  
      След като ги разгледа, установи, че същите са представени в съответствие с 
разпоредбите на Закона за съдебната власт, отговарят на изискванията на чл.67 
от ЗСВ и ги допусна до изслушване.  
      На 19.10.2022 година допуснатите кандидати Румяна Димитрова Апостолова,Таня 
Димитрова Цончева Гергана Николаева Желязкова са изслушани от Комисията,за което е 
съставен протокол от същата дата за работа на комисията,който е публикуван на интернет 
страницата на Община „Марица“ в раздел „Общински съвет“ заедно с настоящия доклад 
по чл.68а,ал.3 от ЗСВ. 
     Действията на Комисията и списъкът с допуснатите до изслушване на 19.10.2022 
година кандидати са обективирани в Протокол от 19.10.2022 г. 
    На кандидатите са задавани въпроси относно работата на заседателите; 
основанията за отвод; изискванията за заемане на позицията; съдебният състав, 
който разглежда делата, отпускът, който се ползва по време на съдебните 
заседания и мандатът на заседателите. 
    Кандидатите са отговорили на зададените въпроси, като са изложили и своите 
виждания за изпълнението на функцията на съдебен заседател. 
    1.Тримата кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Пловдив имат 
необходимия потенциал да бъдат съдебни заседатели, представили са всички 
изискуеми документи по чл.68, ал.З от ЗСВ, отговарят на изискванията на закона 
и по отношение на тях не са налице ограниченията на чл.67, ал.З от ЗСВ. 
    2.Тримата кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Пловдив 
изложиха вижданията си за изпълнението на функцията на съдебен заседател, 
като всеки от тях изясни как смята да изпълнява функциите си, как да направи 
така, че да работи в интерес на съдебната система, какво би направил за да 
допринесе за постановяване на справедливи присъди, които да отговарят на 
целите на наказанието и на превенцията за предотвратяване на обществено 
опасни деяния.  
     Притежават умения за работа в екип, комуникативни са, умеят да подреждат 
работата си и се стремят да бъдат отговорни, коректни и принципни.  
     Качествата, които притежават, като честност и отговорност биха спомогнали 
да осъществяват коректно задълженията си. Гарантират, че ще положат всички 
сили и старание, за да се представят успешно на тази позиция, която им дава 
възможност да изразят своя граждански дълг. 
    3.Тримата кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Пловдив 
отговориха на поставените им въпроси от комисията, като с отговорите на 
въпросите показаха и съответно теоретични и практически познания в областта 
на правораздаването и института на „съдебния заседател“ в наказателния процес. 
Крайният извод на комисията е, че всеки от кандидатите притежава 



необходимия потенциал за осъществяване на функцията съдебен заседател за 
Районен съд - Пловдив, начертал е своя линия, модел на поведение и концепция 
за изпълнението на функцията на института. 
      Предвид гореизложеното, въз основа на извършения анализ на личностните и 
експертни качества на тримата кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - 
Пловдив, на основание чл.50 от ЗМСМА във връзка с чл.68, чл.68а, във връзка с 
чл.67 и чл.67а, ал. 3 от Закона за съдебната власт и Решение № 421,взето с 
протокол №10 от заседание на Общински съвет-Марица, Временната комисия по 
избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Пловдив изготви 
настоящия доклад за своята работа,който заедно с протокола следва да се 
представи на Общински съвет „Марица“ за одобряване на кандидатите за  
съдебни заседатели в Районен съд — Пловдив    Румяна Димитрова Апостолова, 
Таня Димитрова Цончева, Гергана Николаева Желязкова,които да бъдат 
предложени за избиране от общото събрание на съдиите от Окръжен съд гр. 
Пловдив. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1.Протокол от 05.10.2022 година; 
2.Протокол от 19.10.2022 година; 
3.Заявление с вх.№ ОБС-536/29.09.2022 година  от Румяна Димитрова Апостолова 
4.Заявление с вх.№ОбС-537/28.09.2022 година от  Таня Димитрова Цончева ; 
5. Заявление с вх.№ОбС-537/28.09.2022 година от Гергана Николаева Желязкова. 
 
 
 С уважение, 
 
ВИОЛЕТА ХРИСТОДУЛОВА 
Общински съветник 
и Председател на Комисията, избрана с Решение № 421/29.08.2022 година  
на Общински съвет „Марица“  
 

Заличени данни на основание чл. 
5, пар. 1 от Регламент (ЕС) 
2016/679




