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ПРОТОКОЛ 
Днес, 28.06.2022 г. от 14,00 часа се проведе заседание на временната комисия за 

извършване проверка на документите и за изслушване на кандидатите за съдебни 
заседатели за района на Районен съд-Костинброд и Софийски окръжен съд, избрана с 
Решение №15 / 25.02.2022 г. на Общински съвет – Годеч в състав: 

Председател: Павлина Крумова 

Членове: 

1. Евелина Лозанова 
2. Никол Христова 

На заседанието бяха разгледани документите на кандидатите за съдебни 
заседатели за Районен съд-Костинброд и Софийски окръжен съд. В посочения срок до 
30.04.2022 г. са подадени две заявления от един и същи кандидат: 

- Заявление от Антоанета  Рангелова с вх.№41/25.03.2022 г. 
- Заявление от Антоанета  Рангелова с вх.№42/25.03.2022 г. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите на единствения кандидат, 
подал заявление за съдебен заседател за Районен съд-Костинброд: 

1. Заявление от Антоанета Рангелова с вх.№41/25.03.2022 г. Към заявлението са 
приложени: 

 подробна автобиография, подписана от кандидата; 
 нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 
 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;  
 данни за контакт на две лица, към които Общински съвет - Годеч да се обръща за 

препоръки (Приложение №5-по образец); 
 мотивационно писмо; 
 писмено съгласие (Приложение №4а-по образец); 
 декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №2а-

по образец); 
 документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 
ако са родени преди 16 юли 1973 г.; 

 9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение 
№3а). 
 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите на единствения кандидат, 
подал заявление за съдебен заседател за Софийски окръжен съд: 

2. Заявление от Антоанета  Рангелова с вх.№42/25.03.2022 г. Към заявлението 
са приложени: 

 подробна автобиография, подписана от кандидата; 
 нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 
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 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;  
 данни за контакт на две лица, към които Общински съвет - Годеч да се обръща за 

препоръки (Приложение №5-по образец); 
 мотивационно писмо; 
 писмено съгласие (Приложение №4-по образец); 
 декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №2-

по образец); 
 документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 
ако са родени преди 16 юли 1973 г.; 

 9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение 
№3). 
 

 Комисията констатира, че кандидатът е представил всички необходими и 
изискуеми документи, съгласно условията на чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт 
/ЗСВ/. Съгласно чл. 681, ал. 4 от ЗСВ комисията установи служебно обстоятелството по 
чл. 67, ал. 1, т. 4 от ЗСВ. Комисията констатира, че кандидатът отговаря на условията на 
чл. 67, ал. 1 от ЗСВ. Комисиянта допуска г-жа Антоанета Рангелова до публично 
изслушване. 

 

 

 Председател: Павлина Крумова /п/ 

 Членове: 

1. Евелина Лозанова /п/ 
2. Никол Христова /п/ 


