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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ КАТЯ КРУМОВА ДОДЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

Относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на предложения за
съдебни заседатели към Районен Съд – Лом
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общински съвет Брусарци е постъпило Писмо с Вх. № РД-01-03-156/10.07.2015г.
от Председателя на Районен Съд – Лом, в което е приложено копие от препис-извлечение
от Протокол от Общото събрание на съдиите от Окръжен Съд - Монтана, проведено на
11.06.2015г.относно вземане на решение за одобряване броя на съдебните заседатели на
територията на съдебен район – Районен съд – Лом.
Уведомени сме, че за Община Брусарци са определени 2/двама/ съдебни заседатели,
чиито кандидатури трябва да се представят в Районен съд – Лом в срок до 01 септември
2015г. като се приложи решение на Общинския съвет .
За всеки кандидат трябва да се спазят разпоредбите на чл.67, ал.1 от Закона за
съдебната власт/ЗСВ/ „Съдебен заседател е 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.”
Съгласно разпоредбите на чл.68, ал.1 от ЗСВ общинските съвети, които се намират
в съдебния район на съответния съд, правят предложения за съдебни заседатели, като
най-малко 10 на сто от лицата, които се предлагат, са с педагогическа квалификация.
Във връзка с гореизложените мотиви предлагам следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 от ЗСВ и във връзка с Писмо с Вх.№
РД-01-03-156/10.07.2015г. от Районен Съд – Лом, Общински Съвет Брусарци
РЕШИ:
1. Създава временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за
Районен Съд – Лом, както следва:

Председател:......................
Членове:
..............................................
..............................................
2. Възлага на комисията за избор на съдебни заседатели да изготви и представи
доклад за резултатите и предложенията в срок до 10.08.2015г. в Общински съвет Брусарци

ВНОСИТЕЛ:
КАТЯ ДОДЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

СЪГЛАСУВАЛ:
АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА
ЮРИСТ

