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ГРАД СМОЛЯН 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Екатерина Гаджева -  

 общински съветник и председател на Временната комисия за избор на съдебни заседатели 

към   Районен съд - Смолян 

 

 

            Относно: Предложение за попълване на списъка на съдебни заседатели за 

Районен съд – Смолян за мандат 2020 - 2023 година. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

  

             Общински съвет град Смолян откри процедура за попълване на списъка на 

съдебни заседатели към Районен съд – Смолян и избра Временна комисия, която да 

извърши проверка на документите на кандидатите и проведе изслушване в публично 

заседание. На интернет страницата на Община Смолян бе обявена информация, че е 

открита процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - 

Смолян, като бяха посочени изискванията към кандидатите, както и необходимите 

документи, които кандидатите за съдебни заседатели трябва да представят. 

             До определения краен срок за подаване на документи в деловодството на 

Общински съвет Смолян постъпиха 9 бр. заявления от кандидати за съдебни заседатели.              

На 13.01.2020 година бе проведено заседание на Временната комисия, която след 

разглеждане на документите на постъпилите заявления, допусна до участие и одобри 

списък на допуснатите кандидати. На същото заседание бе насрочена и дата за 

изслушване на кандидатите съгласно чл.68а от ЗСВ. 

            На 16.01.2020 година в публично заседание Временната комисия проведе 

изслушване на кандидатите, за което бе съставен протокол, приложен към настоящата 

докладна записка. От протокола е видно, че комисията взе решение да бъдат предложени 

за кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Смолян одобрените кандидати, 

посочени в Списък на предложените от Временната комисия, избрана с Решение № 11/ 28. 

11.2019 по Протокол № 3 от 28.11.2019 г. на Общински съвет Смолян, за кандидати за 

съдебни заседатели за Районен съд - Смолян - Приложение №1 към настоящата докладна. 

            Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, предлагам на Общински съвет – 

Смолян да приеме следното 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

І. Предлага на Окръжен съд – Смолян да бъдат избрани за съдебни заседатели 

към Районен съд – Смолян следните кандидатури: 

 



1. Веселин Грашев ; 

2. Гергана Дренчева - Петрова ; 

3. Ирина Пройчева-Вълкова; 

4.  Персиана  Костова;  

5. Пламен  Рафаилов; 

6.  Росица Димова; 

7.  Сийка Вакева; 

8.  Силвия Берова; 

9. Тодор Тодоров. 

 

                ІІІ. Задължава Председателя на Общински съвет – Смолян, в законоустановения 

срок да предприеме необходимите действия за свеждане на настоящото решение до  

Окръжен съд – Смолян. 

                ІV. Допуска предварително изпълнение на решението по реда на чл. 60 от АПК. 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител: 

Екатерина Гаджева -  

Председател на Временната комисия 

за провеждане на процедура за избор 

на съдебни заседатели   


