РЕШЕНИЕ № 140
26.06.2019 год.
Избор на комисия и откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за
Районен съд Габрово и Окръжен съд Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67 и
следващите от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Габрово РЕШИ:
1. Открива процедури за определяне на 38 броя съдебни заседатели за Районен
съд Габрово и 20 броя съдебни заседатели за Окръжен съд Габрово.
2. Провеждането на процедурите да се извърши съгласно правилата и
разпоредбите на чл. 68 и следващите от ЗСВ.
3. Определя срок за подаване на документи от кандидатите за съдебни
заседатели за Районен съд Габрово и за Окръжен съд Габрово – 31.07.2019 г.
4. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат всички български граждани,
които отговарят на изискванията по чл. 67, ал. 1 от ЗСВ. Кандидатите за съдебен
заседател подават в Общински съвет Габрово, следните документи:
4.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
4.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
4.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4.4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Габрово да се
обръща за препоръки;
4.5. мотивационно писмо;
4.6. писмено съгласие;
4.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
4.8. 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.
4.9. Документите се подават с придружително писмо, в което изрично се
посочва за кой съд се кандидатства /Районен съд Габрово или Окръжен съд Габрово/.
5. Избира 9-членна комисия, със задача да извърши проверка на документите
на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Габрово и за Окръжен съд
Габрово, да изслуша допуснатите кандидати, да състави поотделно за всяка от
процедурите протоколи за работата си и доклади от изслушването, със следния
поименен състав:
Председател: Владимир Стоянов Влаев
и
членове:
1. Светла Йорданова Григорова
2. Десислава Иванова Петрова
3. Николай Георгиев Григоров
4. Първан Пламенов Димитров
5. Драгомир Колев Койчев

6. Веселин Димитров Данчев
7. Ивелин Стоянов Стоянов
8. Рачо Петков Шейтанов
6. Комисията по т. 5 от настоящото решение да изпълни възложените задачи и
извърши необходимите действия при спазване на реда и изискванията на ЗСВ, като
приключи своята работа не по-късно от 20.09.2019 г.
7. Задължава Председателя на Общински съвет Габрово да обяви настоящото
решение в един местен ежедневник, в електронните медии и на интернет страницата
на Община Габрово, меню “Общински съвет“.
Приложение: 1. Писмо с вх. № РД-05-01-98/20.05.2019 г. от Окръжен съд Габрово.
2. Писмо с вх. № РД-05-01-103/03.06.2019 г. от Апелативен съд Велико
Търново
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