ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 125
от 10.09.2019 г.
Създаване на временна комисия за провеждане на процедурата за
определяне на съдебни заседатели
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 68, ал. 1, чл. 68 „а” от Закона за
съдебната власт, чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
I. Създава временна комисия в състав от 5 члена:
Председател: - Руси Чаушев
Зам.-председател: - Севдалина Спахиева - Брезалиева
Членове: - Галя Белберова
- Христина Димитрова
- Велизар Шанов
1. Поставя следните задачи на временната комисия:
- да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за
съдебни заседатели за Районен съд – Девин и Окръжен съд – Смолян и изготви
доклад и списък на допуснатите кандидати;
- да публикуват на интернет страницата на Общински съвет - Девин, наймалко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68 „а” от Закона за съдебната
власт,

списъкът

на

допуснатите

до

участие

кандидати,

заедно

с

техните

автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9
от същия закон. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва
да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните
дейности;
- да проведе, в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при
спазване изискванията на чл. 68 „а”, ал. 1 - 3 от ЗСВ и състави доклад за
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протичането му и протокол от изслушването, които да публикува на интернет
страницата на Община Девин;
- да изготви и внесе в Общински съвет - Девин докладна записка с проект за
решение - предложение за определяне на съдебните заседатели при Районен съд –
Девин и Окръжен съд - Смолян за мандат 2020 г. - 2024 г., като приложи към
докладната и протокола от изслушването и доклада от провеждането му.
2. Определя срок за приключване на работата на временната комисия - до
09.10. 2019 г.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на
настоящото решение, с оглед защитата на особено важни обществени интереси,
свързани с осигуряване на съдебни заседатели при Районен съд – Девин и Окръжен
съд - Смолян, спазване на сроковете съгласно Закона за съдебната власт и с оглед
опасността от закъснението на изпълнението на настоящото решение.

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено
на 10.09.2019 г., Протокол №14, т. 1, ДЗО - 128/29.08.2019 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин
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