СЪОБЩЕНИЕ
за
откриване на процедура за съдебни
заседатели

Временна комисия към Общински съвет- Ценово, на основание чл.
68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и
Решение №428/26.06.2019 г. на Общински съвет – Ценово, открива
процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния
район на Окръжен съд – Русе за 4- годишен мандат, който започва да тече
от момента на полагане на клетвата по чл.69 от Закона за съдебната власт,
с определен брой от 1 (един) кандидат за Окръжен съд – Русе, съгласно
Решение на Апелативен съд- Велико Търново, при следните правила за
нейното провеждане:
1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български
граждани, които отговарят на следните условия:
- да са на възраст от 21 до 68 години.
-да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния
район на съда, за който кандидатстват;
- да имат завършено най-малко средно образование;
-да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от
реабилитацията;
- да не страдат от психически заболявания.
2. Необходими документи за кандидатстване:
- 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 общинските съвети да се
обръщат за препоръки;
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие;
- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

-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. Образци на документи, както следва:
- Заявление за кандидатстване за съдебен заседател;
- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
- Декларация за съответствие с изискванията на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ;
- Писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ;
4. В срок до 29.07.2019 г., кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен
съд – Русе, подават в деловодството на Общински съвет – Ценово, в
сградата на Община Ценово, ул. „Цар Освободител“ № 66, стая 302, всеки
работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Списъкът на допуснатите кандидати, се публикуват на интернет
страницата на Общински съвет – Ценово най – малко 14 дни преди датата
на изслушването им.
Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в
публично заседание, като всеки член на комисията може да задава
въпроси.

