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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Валентин Владимиров Гуцов
Председател на Общински съвет – Елена
Относно: Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към
Районен съд гр.Елена
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Постъпило е писмо с изходящ № 2082/01.07.2015 г. от Председателят на
Окръжен съд гр. Велико Търново, с което ни уведомява, че мандата на настоящите
съдебни заседатели към Районен съд Елена, изтича на 05.01.2016 година. В тази връзка
е необходимо провеждането на процедура за избор на нови съдебни заседатели за
следващия мандат. На Общо събрание на съдиите от Окръжен съд Велико Търново,
проведено на 29.06.2015 г. е определен броя на съдебните заседатели по общини, като
за община Елена са определени 15 съдебни заседатели. Постъпили са 8 заявления за
съдебни заседатели. Съгласно разпоредбите на чл. 67 от Закона за съдебната власт,
съдебен заседател може да бъде дееспособен български гражданин, който е навършил
21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен
заседател, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан за умишлено
престъпление, независимо от реабилитацията. Според чл. 68 от Закона за съдебната
власт 10 % от лицата, които се предлагат за съдебни заседатели, трябва да бъдат с
педагогическа квалификация.
Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет – Елена следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Наредба № 1 от 03.02.2011 г. за съдебните
заседатели, Общински съвет – Елена
Общински съвет Елена предлага на Окръжен съд гр.Велико Търново за
съдебни заседатели към Районен съд гр.Елена следните лица:
1. Кина Христова Въчкова
гр.Елена
2. Катя Стоянова Цветкова
гр.Елена

3. Румяна Петрова Иванова
4. Марийка Димитрова Петкова
5. Петко Николов Тонев
6. Виолета Стефанова Садинова
7. Стоян Стоянов Атанасов
8. Магдалена Любомирова Борисова
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