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Изх.№ РД.01.02-140 / 23.10.2014 г. 
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА  
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

От Валентин Владимиров Гуцов 

Председател на Общински съвет – Елена 

 

 

Относно: Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към 

Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната 

власт 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

В Общински съвет - Елена постъпи писмо с изходящ № 1808/14.08.2014 г. от 

Председателят на Апелативен съд гр. Велико Търново, относно предлагане на 

кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд гр.Велико Търново. 

Съгласно чл.69 от Закона за съдебната власт, мандатът на настоящите съдебни 

заседатели, определени за окръжните съдилища от района на Апелативен съд гр.Велико 

Търново изтича в края на 2014 година. 

Общото събрание на Апелативен съд гр.Велико Търново, определя 50 бр. 

съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново, като от района на Общински 

съвет-Елена следва да бъдат предложени 3 бр.  

Предложените кандидати за съдебни заседатели трябва да отговарят на 

изискванията, визирани в чл.67 от Закона за съдебната власт, а именно:  

– да са дееспособни български граждани, които са навършили 21 години, но не 

са навършили 65 години към момента на определянето им за съдебни заседатели; 

– да се ползват с добро име и в обществото;   

– да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.  

Най–малко 10 на сто от кандидатите да са с педагогическа квалификация.  

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт предлагам, Общински съвет 

Елена да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  : 

 

Общински съвет Елена предлага за съдебни заседатели към Окръжен съд 

гр.Велико Търново следните лица: 
 

1. ЙОРДАН ЦОНЧЕВ СТОЙКОВ         

2. ВАСИЛЕНА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА         

3. САМУИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ  

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


