СЪОБЩЕНИЕ
Общински съвет-Кнежа съобщава на заинтересованите лица, че съгласно
Решение №863 по Протокол №79/30.08.2019 г. удължава процедурата по подбор на
съдебни заседатели за нов четиригодишен мандат.

Р Е Ш Е Н И Е№863
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.67а, ал.3, чл. 68, ал. 1 и ал. 3 от Закона
за съдебната власт, чл. 19, ал. 1, предл.2 и чл.26 от ПОДОСНКВОА, Временната
комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели, Общински
съвет-Кнежа
РЕШИ:
I. Общински съвет – Кнежа УДЪЛЖАВА процедурата за определяне на 2
(двама) съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен и 20 (двадесет) съдебни
заседатели за Районен съд – Кнежа с мандат 2020 г. – 2024 г., като:
1. Определя нов срок за подаване на документи от кандидати за съдебни
заседатели - до 20.09.2019 г. (включително).
2. В срок до 20.09.2019 г. (включително) кандидатите за съдебни заседатели
подават лично или с упъломощено лице в деловодството на Общински съвет – Кнежа,
сградата на Общинска администрация Кнежа, ул. “Марин Боев “№ 69, всеки работен
ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател
(Приложение №1, образец, утвърден с Решение №829, взето на 28.06.2019 год. по
Протокол №76 на ОбС Кнежа),

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;
- данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за
препоръки;
- мотивационно писмо;
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- писмено съгласие (Приложение №2) образец, утвърден с Решение №829, взето
на 28.06.2019 год. по протокол №76 на ОбС Кнежа;

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №3,
образец, утвърден с Решение №829, взето на 28.06.2019 год. по протокол №76 на ОбС
Кнежа);

- 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.
3. Кандидатите, участвали в конкурса и одобрени до датата на настоящото
решение, не е необходимо да подават повторно такива.
II. Общински съвет-Кнежа следва да уведоми Председателят на Апелативен съдВелико Търново и Председателят на Окръжен съд-Плевен за удължаване на
процедурата по подбор на съдебни заседатели.
III. 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 Окръжен съд-Плевен и Районен съд
- Кнежа, спазване на сроковете, съгласно Закона за съдебната власт и с оглед
опасността от закъснението на изпълнението на настоящото решение.
IV. Обявата да се публикува на интернет страницата на Община Кнежа, раздел
Общински съвет, както и на таблото за обяви в сградата на Община Кнежа и да се
излъчи по местната кабелна телевизия и РТВ – Кнежа. Да се изготвят информационни
материали, които да бъдат разпространени на ключови места в рамките на общината.

Катя Герговска
Председател на ОбС-Кнежа

Страница 2 от 2

