Откриване на процедура за определяне на
съдебни заседатели от община Сухиндол за
Районен съд – Павликени с мандат 2021 г. –
2025 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУХИНДОЛ

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА 2-МА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД
ГР. ПАВЛИКЕНИ ЗА НОВ ЧЕТИРИГОДИШЕН
МАНДАТ 2021-2025 Г.
ПРОТОКОЛ № 6/30.06.2019 г.
Решение №78
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУХИНДОЛ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.67, чл. 68, чл. 68а от Закона
за съдебната власт, чл. 8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните
заседатели и писмо вх. № 1956/28.05.2020 г. от Председателя на Окръжен
съд – Велико Търново, Общински съвет – Сухиндол и предложение №РД01-10-143/26.06.2020 на председателя на Общински съвет Сухиндол,
Общински съвет Сухиндол реши:
Открива процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен
съд гр. Павликени при следните Правила:
1. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на
изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт.
2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец
за участие в процедурата /публикуван на сайта на Община Сухиндол
/https://www.suhindol.bg/, ведно с необходимите документи, съобразно чл.
68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в Общински съвет Сухиндол в срок до
31.07.2020 г.
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3. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на
изискването на чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт да не са избирани
за съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към същия
съд.
4. Общински съвет Сухиндол избира комисия от 3 (трима) члена за
подбор на 2 кандидати, които на основание чл. 68а, ал. 4 от Закона за
съдебната власт ще предложи за избиране за съдебни заседатели към
Районен съд гр. Павликени, в състав от следните общински съветници:
- Георги Острев – общински съветник;
- Татяна Мънкова– общински съветник;
- Юмит Османов – общински съветник;
5. Утвърждава образци на документи, както следва:
- Приложение №1 - заявление за кандидатстване
- Приложение №2 – декларация за липса на обстоятелства по чл.67,
ал.3 от ЗСВ;
- Приложение №3 – декларация за съответствие с изискването на
чл.69, ал.2 от Закона за съдебната власт;
- Приложение №4 – писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от Закона за
съдебната власт;
- Приложение №5 – данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ.
6. Общински съвет Сухиндол възлага на Комисията да изготви списък
на допуснатите до събеседване кандидати, който заедно с техните
автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи да публикува
на интернет страницата на Общински съвет Сухиндол, най-малко 14 дни
преди датата на изслушването от Комисията.
7. Събеседване с допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се
проведе в срока по чл. 68, ал. 5, във връзка с чл. 68а от Закона за съдебната
власт.
8. Общински съвет Сухиндол възлага на комисията:
- да състави окончателен доклад за одобрените 2 кандидати за съдебни
заседатели и да го внесе на редовно заседание на Общински съвет Сухиндол
след приключване на процедурата. Докладът да се публикува на страницата
на Общински съвет Сухиндол, ведно с протокола от изслушването.
- да изпрати до председателя на Окръжен съд гр. Велико Търново
Списък на кандидатите за съдебни заседатели, ведно с копие от решенията
на
Общински съвет Сухиндол във връзка с проведената процедура, както и
документите по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт.
Председател ОбС
/БОРИСЛАВ ВЪЛЕВ/
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КАНДИДАТЪТ ЗА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ ТРЯБВА ДА Е:
-

на възраст от 21 до 68 години;

-

има настоящ адрес в община СУХИНДОЛ;

-

има завършено най-малко средно образование;

-

не

е

осъждан

за

умишлено

престъпление,

независимо

от

реабилитацията; - не страда от психични заболявания.
СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛИЦЕ, КОЕТО:
-

е съдебен заседател в друг съд;

-

е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

-

участва в ръководството на политическа партия, коалиция или

организация с политически цели;
-

работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на

вътрешните работи или други органи от системата за национална
сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
-

В срок до 31.07.2020 г. (включително) кандидатите за съдебни
заседатели подават лично или с упълномощено лице в деловодството на
Общински съвет – СУХИНДОЛ, сградата на Общинска администрация
СУХИНДОЛ, ул. “РОСИЦА “№ 106, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:30
часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1),
ведно със следните документи:
-

подробна автобиография, подписана от кандидата;

нотариално заверено копие от диплома за завършено
образование;
-

медицинско удостоверение, че лицето не страда от
психическо заболяване;
-
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-

данни за контакт на две лица, към които общинския съвет

да се обръща за препоръки (Приложение №5);
-

мотивационно писмо;

-

писмено съгласие (Приложение №4);

-

декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от

ЗСВ (Приложение №2);
-

декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от

ЗСВ – че не е избиран за съдебен заседател повече от два
последователни мандата към Районен съд – Павликени (Приложение
№3)
-

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.

Телефон за контакти: 06136/2912
Лице за контакти: Йонка Попова
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