
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ДРЯНОВО 

 

С Т А Н О В И Щ А  

на 

ПК ”Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки” 

ПК ”Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология” 

ПК ”Общинска администрация, обществен ред и сигурност” 

ПК ”Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” 

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за 

Районен съд - Дряново и за Окръжен съд – Габрово. Избиране на Временна 

комисия по чл.68 ал.1 от Закона за съдебната власт (вх.№0800-

12/20.06.2019г) 

Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново 

 

На свое заседание, проведено на 24.06.2019г, ПК”ФИПКОП”, ПК „УТСГВСЕ“ и ПК 

„ОбАОбРС“ разгледаха материала. След проведеното обсъждане и гласуване, 

Комисиите приеха следното СТАНОВИЩЕ: Подкрепят материала с направените 

предложения за поименния състав на комисията, а именно: председател на ВрК Галин 

Герганов, членове на ВрК – общинските съветници Преслава Демирева и Георги 

Казаков, Галя Стефанова - специалист ЕСГРАОН в Дирекция АПИОВО при ОбА-

Дряново. 

ПК „ФИПКОП“, ПК „УТСГВСЕ“ и ПК „ОбАОбРС“ предлагат на Общински 

съвет – Дряново да приеме следното 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.68 от Закона за съдебната власт и чл.21 ал.1 т.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Дряново 

РЕШИ: 

I. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - 

Дряново и за Окръжен съд – Габрово. 

II. 1.Избира Времена комисия по чл.68 ал.1 от ЗСВ в състав: 

Председател: Галин Герганов – общински съветник; 

Секретар: адв. Митко Димитров – юридически консултант на ОбС-

Дряново; 

Членове:  Георги Казаков  - председател на ОбС-Дряново; 

   Преслава Демирева  - общински съветник; 

 Галя Стефанова - специалист ЕСГРАОН в Дирекция 

АПИОВО при ОбА-Дряново. 

2. Възлага на Комисията: 

2.1. Да утвърди правилата и проведе процедурата за определяне на съдебни 

заседатели съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт; 

2.2. Да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни 

заседатели; 

2.3. Да изготви списък с предложения за лицата – кандидати за съдебни 

заседатели за Районен съд – Дряново и за Окръжен съд – Габрово. За всеки кандидат 

за съдебен заседател да се приложат документите съгласно чл.68 ал.3 от ЗСВ, както 

следва: 



1. подробна автобиография, подписана от кандидата; 

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

3. свидетелство за съдимост /обстоятелството се установява служебно от комисията/; 

4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 

5. данни за контакт на две лица, към които общински съвет да се обръща за 

препоръки; 

6. мотивационно писмо; 

7. писмено съгласие; 

8. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67 ал.3 от ЗСВ; 

9. 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 1973г. 

3. В срок до 31.08.2019г Комисията да изготви и докладва пред Общински 

съвет - Дряново предложения за: 

3.1. Съдебни заседатели за Районен съд – Дряново, съгласно определения 

брой на съдебните заседатели от общото събрание на съдиите на Окръжен съд – 

Габрово (Писмо с изх.№РД-309/16.05.2019г на Председателя на ОС-Габрово); 

3.2. Съдебни заседатели за Окръжен съд – Габрово, съгласно определения 

брой на съдебните заседатели от общото събрание на съдиите на Апелативен съд – 

Велико Търново (Писмо с изх.№1349/27.05.2019г на Председателя на АС-В.Търново). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК”ФИПКОП”: /п/ 

/Стефан Енчев/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК”УТСГВСЕ”: /п/ 

/Михаил Ганчев/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК”ОбАОбРС”: /п/ 

/Галин Герганов/ 

 

На свое заседание, проведено на 21.06.2019г, ПК”ОКМДСТ” разгледа материала. 

След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: 

ПК „ОКМДСТ“ приема направеното предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК”ОКМДСТ”: /п/ 

/Цветан Йорданов/ 

 

На свое заседание, проведено на 21.06.2019г, ПК”ЗСДЖН” разгледа материала. 

След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: 

ПК „ЗСДЖН“ приема направеното предложение. Предложенията за 

поименния състав на Временната комисия да бъдат направени на заседанието на ОбС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК”ЗСДЖН”: /п/ 

/Даниела Василева/ 


