
  

ДОКЛАД 

ОТ ИЗСЛУШВАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ 

ЗАСЕДАТЕЛИ 

Днес 07.01.2020г. от 09.00 часа в заседателната зала на Общински 

съвет –Неделино се проведе публично заседание на временната комисия за 

провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели, избрана с 

Решение №6 от 09.12.2019 г. на Общински съвет - Неделино, за 

събеседване с кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – 

Златоград . 

ПРИСЪСТВАЛИ:  

Председател : Д-р Светозар Любомиров  
  

Членове:  
1.Огнян Бабачев  

2.Надежда Тодорова 

3.Стефан Гьоладжиев 

4.Асен Белев  

  

Дневен ред 

Изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.  

Заседанието бе открито и ръководено от д-р Светозар Любомиров – 

председател на Временната комисия. Кандидатите бяха канени по ред в 

списъка, публикуван на сайта на Общински съвет -Неделино. 

Първо бе изслушан  г-н Слави Годумов 

    Д-р Светозар Любомиров: Работите ли в момента някъде? 

Г-н Слави Годумов : Работя, да. Заемам длъжността -Ръководител 

група ,,Поддържане“ – град Златоград. 

Д-р Светозар Любомиров: Работодателят Ви знае ли, че сте кандидат 

за съдебен заседател? 

Г-н Слави Годумов : До този момент не съм го информирал. Не знам 

как ще се развият нещата. 

Д-р Светозар Любомиров: Принципно работата на съдебния заседател 

е да бъде викан по всяко време и навсякъде и повечето от работодателите 

са против служителите им да бъдат съдебни заседатели. Казвам Ви го от 

личен опит. Повечето кандидати са хора със свободни професии, а Вие сте 



ангажиран служител. Не знам работодателят Ви дали ще бъде съгласен да 

бъдете съдебен заседател. 

Г-н Слави Годумов:  Сега в този мандат аз съм съдебен заседател за първи 

път в Районен съд – Златоград и досега съм нямал проблем с работодателя 

си.  

Д-р Светозар Любомиров: Ако Ваш близък се яви като подсъдим и Вие сте 

във състава, как ще постъпите? 

Г-н Слави Годумов:  До сега не ми се е случвало, но мисля, че имам право 

да си направя отвод веднага, с оглед безпристрастност на делото. 

Д-р Светозар Любомиров : Ако попаднете в ситуация, в която съдията 

реши, че лицето, което е обвиняемо е виновно, а Вие имате мнение, че е 

невинно какво ще направите? 

Г-н Слави Годумов: До сега винаги сме били на едно мнение. В такава 

ситуация как ще реагирам и какво ще направя в момента не мога да 

преценя. 

Д-р Светозар Любомиров – Ако попаднете в такава ситуация, че вашето 

мнение е различно от това на съдията имате възможност да подпишете с 

особено мнение протокола. Ако всички заседатели са единодушно с 

различно мнение от това на съдията вашето мнение има тежест за хода и 

решението на делото. 

Д-р Светозар Любомиров: Имате ли колеги Вие някакви 

допълнителни въпроси? 

От залата: Нямаме. 

Д-р Светозар Любомиров: Благодарим Ви г-н Годумов.  Довиждане! 

Г-н Слави Годумов: Довиждане! 

 Втория кандидат е г-жа Деана Скечелиева.  

Д-р Светозар Любомиров: Моля, заповядайте! За първи път ли 

кандидатствате? 

Г-жа Деана Скечелиева: Не. Аз участвам за втори път като Съдебен 

заседател. 

Д-р Светозар Любомиров: Работите ли в момента? 

Г-жа Деана Скечелиева: Да. Заместник –директор съм в СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“. 

Д-р Светозар Любомиров: Работодателя Ви, знае ли, че 

кандидатствате за съдебен заседател? 

Г-жа Деана Скечелиева: Да. Знае , както вече Ви казах сега участвам 

за втори път и се чувствам безкрайно мотивирана да бъда избрана за 

Съдебен заседател. 

 Д-р Светозар Любомиров: Знаете ли по какви дела се явяват 

съдебните заседатели? 

Г-жа Деана Скечелиева: Да. По наказателните дела. 

Д-р Светозар Любомиров: Наказателни дела, когато за 

престъплението се предвижда наказание повече от 5 години лишаване от 



свобода. Ако Ваш близък е подсъдим и Вие сте в състава, какво ще 

направите? 

Г-жа Деана Скечелиева: Мисля, че ще се абстрахирам от това, че сме 

близки и бих процедирала така както, ако непознат е подсъдим. Законите 

са за всички. 

Д-р Светозар Любомиров: Закона дава право да си дадете отвод и да 

не вземете отношение. Ако попаднете в ситуация, в която съдията реши, че 

лицето, което е обвиняемо е виновно, а Вие имате мнение, че е невинно 

какво ще направите? 

Г-жа Деана Скечелиева: Мисля, че съдията е по-компетентен от 

заседателите и е запознат със законодателството и, че неговото мнение ще 

е с по-голяма тежест. Ще се съобразя със законодателството и ще 

пренебрегна своето лично мнение. Има хора, които с думите си могат да 

ни заблудят. Всяка една от страните има своята истина, но реално тя е само 

една. 

Д-р Светозар Любомиров: Ако попаднете в такава ситуация, че 

вашето мнение е различно от това на съдията имате възможност да 

подпишете с особено мнение протокола. Ако всички заседатели са 

единодушно с различно мнение от това на съдията вашето мнение има 

тежест за хода и решението на делото. 

Д-р Светозар Любомиров: Колеги, имате ли въпроси? 

От залата:Не. Благодарим ви! Довиждане! 

Г-жа Деана Скечелиева: Довиждане!  

Третия  кандидат е г-жа Илияна Дуганова.  

Д-р Светозар Любомиров: Моля, заповядайте! За първи път ли 

кандидатствате? 

Г-жа Илияна Дуганова: Да. 

Д-р Светозар Любомиров: Работите ли в момента? 

Д-р Светозар Любомиров: Работите ли в момента? 

Да. Главен експерт ,,Образование, здравеопазване, младежки 

дейности, спорт и туризъм“ към Общинска администрация гр.Неделино.  

Д-р Светозар Любомиров: Какво Ви подтикна да кандидатствате за 

Съдебен заседател? 

Г-жа Илияна Дуганова: Аз имам уменията да изслушвам хората, 

любезна съм ,коректна и крайно мотивирана да стана Съдебен заседател , 

защото си мисля ,че ще бъда от  голяма полза при вземането на решения по 

Наказателните дела. 

  Д-р Светозар Любомиров: Имате ли колеги Вие някакви допълнителни 

въпроси? 

От залата: Нямаме. 

Д-р Светозар Любомиров:Благодарим Ви г-жо  Дуганова.    

Г-жа Илияна Дуганова Довиждане! 

Довиждане! 



 

 

 

  

Председател: ……………….. 

Д-р Светозар Любомиров  

  

Членове:  
1. …………………... 

         Огнян Бабачев  

  

2. …………………...  

        Надежда Тодорова 

  

          3. …………………...  
        Стефан Гьоладжиев  
      

      4……………………........ 
               Асен Белев  


