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Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик за
мандат 2020 - 2023 година
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С писмо с ИЗХ. № 1410/10.04.2019 г. на Окръжен съд - град Добрич (с наш вх. №
148/15.04.2019 год.). председателят на Окръжен съд - град Добрич в изпълнение на чл.
676 от Закона за съдебната власт, ни уведомява, че на проведеното Общо събрание на
съдиите от Окръжен съд - Добрич на 05.04.2019 година е взето решение с което е
определен броя на съдебните заседатели за Районен съд - Балчик, а именно 20 броя
съдебни заседатели.
Общински съвет Балчик откри процедура за определяне на съдебни заседатели
за Районен съд - Балчик и избра Временна комисия, която да извърши проверка на
документите на кандидатите и проведе изслушване в публично заседание. На интернет
страницата на Община Балчик бе обявена информация, че е открита процедура за
подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Балчик, като бяха
посочени изискванията към кандидатите, както и необходимите документи, които
кандидатите за съдебни заседатели трябва да представят в срок до 14.06.2019 год.
До определения краен срок за подаване на документи в деловодството на Общински
съвет Балчик постъпиха две заявления от кандидати за съдебни заседатели. На
17.06.2019 година, Временната комисия се събра и в свое закрито заседание взе
решение да продължи срока за подаване на документи до 30.08.2019 година.
До края на работния ден на 30.08.2019 година в деловодството на Общински
съвет - Балчик постъпиха 11 заявления за кандидатстване. На 30.08.2019 година бе
проведено заседание на Временната комисия, която след разглеждане на документите
на постъпилите заявления, допусна до участие единадесет кандидата и одобри списък
на допуснатите кандидати, който заедно с техните автобиографии, мотивационни писма
и документи, бяха публикувани на интернет - страницата на Община Балчик. На
същото заседание бе насрочена и дата за изслушване на кандидатите съгласно чл.68а от
ЗСВ.
На 17.09.2019 година в публично заседание Временната комисия проведе
изслушване на кандидатите, за което бе съставен протокол и доклад на Комисията. От
протокола е видно, че комисията взе решение да бъдат предложени кандидати за
съдебни заседатели за Районен съд - Балчик единадесет кандидати, посочени в списък
на предложените от Временната комисия, избрана с Решение № 549 по Протокол № 39
от 09.05.2019 г. на Общински съвет. Приложение № 1 към настоящата докладна.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет - Балчик да приеме
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68а, ал. 4 от
Закона за съдебната власт. Общински съвет - Балчик:
1. Определя единадесет кандидата за съдебни заседатели за Районен съд - Балчик,
съгласно Списък на предложените от Временната комисия за провеждане на процедура

за избор на съдебни заседатели към Районен съд - Балчик, избрана с Решение № 549 по
Протокол № 39 от 09.05.2019 г. на Общински съвет - Балчик, Приложение № 1.
2. Възлага на Председателя на Общински съвет - Балчик да изпрати настоящото
решение на Председателя на Окръжен съд - Добрич, ведно с документите по чл. 68,
ал.З от Закона за съдебната власт.

Вносител:
ГАЛИН НАЧАЛНИКОВ
Председател на Временната комисия
за провеждане на процедура за
избор на съдебни заседатели
за Районен съд Балчик

Приложение №1

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА
РАЙОНЕН СЪД - БАЛЧИК

1. Веселин Михайлов Станев
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2. Величка Маринова Карова
3. Недка Георгиева Тодорова
4. Росица Желязкова Димитрова
5. Саша Андреева Маринова
6. Анна Стефанова Щерева - Стоянова
7. Ваня Ангелова Сивкова
8. Иванка Добрева Йорданова
9. Маргарита Николова Пенчева
10. Веселина Петрова Анастасова
11. Парешка Симеонова Медарова

