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Изх. №861/18.04.2022 г.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРЕЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД ПОПОВО ЗА НОВ
ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД ПОПОВО,
Във връзка с писмо на Окръжен съд Търговище относно попълване на списъка
с кандидатите за съдебни заседатели с 24 съдебни заседатели за Районен съд Попово,
ОБЯВЯВАМ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА за набиране на кандидати за
съдебни заседатели.
Общински съвет Попово кани всички заинтересовани лица на община Попово да
представят необходимите документи в срок до 05.05.2022 г. включително, всеки
работен ден от 08:00 до 17:00 часа в Центъра за административно обслужване и
информация в сградата на Община Попово – ул. „Ал. Стамболийски“ №1.
Всеки кандидат за съдебен заседател трябва да отговаря на изискванията на
чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:
1. Да е дееспособен български грашжданин, който:
- е на възраст от 21 до 68 години;
- има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния районен
съд, за който кандидатства;
- има завършено най-малко средно образование;
- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- не страда от психически заболявания.
2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
- е съдебен заседател в друг съд;
- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с
политически цели;
- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните
работи или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в
съдебния район, за който е избран.
Кандидатите за съдебни заседатели следва да подават Заявление за
кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1), ведно със следните
документи:
- 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 общински съвет да се обръща за
препоръки;
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие (Приложение №2);
- декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 (Приложение №4);
- 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.
Образци на документи (заявление и декларация за липса на обстоятелства по чл.
67, ал. 3 от ЗСВ) са на разположение на кандидатите в Центъра за административно
обслужване и информация в сградата на Община Попово, както и на сайта на Община
Попово.

Н. Черкезов
Председател времена комисия
по подбор на съдебни заседатели

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

До Общински съвет Попово
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ……………………………………………………………………… , с ЕГН: ……………
/три имена/
Настоящ адрес: ……………………………………………………………………………….
Телефон за контакт: ………………………………………………………………………….
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Моля да бъда допуснат/а до участие в процедура за определяне на съдебни
заседатели за Районен съд Попово, мандат четири години от полагане на клетва.
Прилагам следните документи по чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт:
- 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 общински съвет да се обръща за
препоръки;
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие;
- декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3;
- 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.
На основание чл. 68, ал.3, т.5 от ЗСВ посочвам данните за контакт на две лица,
към които Общински съвет може да се обръща за препоръки:
1.…………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

Информиран/а съм, че предоставените от мен данни са защитени по смисъла на
Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на
личните данни и декларирам съгласието си да бъдат обработвани и използвани в обем и
по начин само и единствено за целите на настоящата процедура.
С уважение: …………………………
/………………………………………………………/
Дата: ………………
Гр./с. ………………..

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

До Общински съвет – Попово

ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
съгласно чл.68, ал.3, т.7 от Закона за съдебната власт

От ………………………………………………………………….., с ЕГН:…………………..
/три имена/
Настоящ адрес: ………………………………………………………………………………

Заявявам своето изрично съгласие да участвам в подбора за съдебен заседател за
Районен съд Попово, с мандат четири години от полагане на клетва.

Информиран/а съм, че предоставените от мен данни са защитени по смисъла на
Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на
личните данни и декларирам съгласието си да бъдат обработвани и използвани в обем и
по начин само и единствено за целите на настоящата процедура.
С уважение: …………………………
/………………………………………………………/

Дата: ………………
Гр./с. ………………..

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

До Общински съвет Попово

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от Закона за съдебната власт

От ………………………………………………………………….., с ЕГН:…………………..
/три имена/
Настоящ адрес: ………………………………………………………………………………
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
В качеството му на кандидат за съдебен заседател за Районен съд Попово, с
мандат четири години от полагане на клетва, за мен липсват обстоятелствата по чл.67,
ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:
1. Не съм съдебен заседател в друг съд;
2. Не съм общински съветник от съдебния район на Районен съд Попово;
3. Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или
организация с политически цели;
4. Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на
вътрешните работи или други органи от системата на националната сигурност,
намиращи се в съдебния район, за който съм кандидат за съдебен заседател.
Известна ми е наказателната отговорност, която носа за деклариране на
неверни данни по чл.313 от Наказателния кодекс.

С уважение: …………………………
/………………………………………………………/
Дата: ………………
Гр./с. ………………..

