ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел./факс 07528 2922,
e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg

ДОКЛАД
от заседание на временна комисия за извършване проверка на документите на кандидатите за
съдебни заседатели за Окръжен съд – Благоевград

Днес, 02.03.2022 г. от 13:00 часа в кабинета на председателя на Общински съвет
Хаджидимово, на основание чл.68а, ал.3 от Закона за съдебната власт се проведе заседание на
временна комисия за извършване проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели
за Окръжен съд – Благоевград.
Присъстваха всички членове на временната комисия
Съобразявайки се с разпоредбата на чл.68а, ал.3 от Закона за съдебната власт, комисията
се събра с цел провеждане на изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към
Окръжен съд – Благоевград.
Присъстваше само единия кандидат за съдебен заседател – Илия Костадинов Самаров.
Членовете на комисията поканиха кандидата за съдебен заседател за Окръжен съд – Благоевград.
Председателят на комисията г-н Пумпалов откри заседанието представяйки членовете на
комисията и запознавайки кандидата с начина на протичане на самото изслушване.
Преди започване на самото изслушване, председателят на комисията запозна членове й,
че в срока по чл.68а, ал.2 от Закона за съдебната власт, юридически лица с нестопанска цел,
определени за извършване на общественополезна дейност, не са представили в Общинския съвет
становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни.
По време на изслушването кандидата се представи пред комисията. Отговаряше на
въпроси, свързани с дейността на съдебните заседатели-като мандатност, времева ангажираност,
познания във връзка с организацията на работата на Окръжен съд – Благоевград. Кандидатът
беше информиран, че на предстоящата сесия на Общинския съвет кандидатурата му ще бъде
гласувана, а в последствие ще бъде изпратена до Окръжен съд – Благоевград, за окончателно
произнасяне.
Комисията констатира, че кандидатът е мотивиран и с желание да изпълняват функциите
на „съдебен заседател”.
Комисията възложи на председателя й, да изготви докладна записка и в законоустановения
срок да я внесе за разглеждане на предстоящото заседание на Общински съвет Хаджидимово.
Комисията приключи своята работа в 14:00 часа.

Димитър Пумпалов: …………….
Председател на ВК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАДЖИДИМОВО
гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов“ № 46 тел./факс 07528 2922,
e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg

ДОКЛАД
от заседание на временна комисия за извършване проверка на документите на кандидатите за
съдебни заседатели за Районен съд – Гоце Делчев създадена с Решение № 7 по Протокол № 2
от 15.11.2019 год. на Общински съвет Хаджидимово

Днес, 22.01.2020 г. от 16:30 часа в кабинета на председателя на Общински съвет
Хаджидимово,на основание чл.68а, ал.3 от Закона за съдебната власт се проведе заседание на
временна комисия за извършване проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели
за Районен съд – Гоце Делчев създадена с Решение № 7 по Протокол № 2 от 15.11.2019 год. на
Общински съвет Хаджидимово
Присъстваха всички членове на временната комисия.
Съобразявайки се с разпоредбата на чл.68а, ал.3 от Закона за съдебната власт,комисията
се събра с цел провеждане на изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към
Районен съд – Гоце Делчев.
Членовете на комисията поканиха присъстващата кандидатка за съдебен заседател за
Районен съд – Гоце Делчев. Председателят на комисията Костадин Караянев откри заседанието
представяйки членовете на комисията и запознавайки кандидатката с начина на протичане на
самото изслушване.
Преди започване на самото изслушване, председателят на комисията запозна членове й,
че в срока по чл.68а, ал.2 от Закона за съдебната власт юридически лица с нестопанска цел,
определени за извършване на общественополезна дейност, не са представили в Общинския съвет
становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни.
По време на изслушването кандидатката се представи пред комисията. Отговаряше на
въпроси, свързани с дейността на съдебните заседатели-като мандатност, времева ангажираност,
познания във връзка с организацията на работата на Районен съд – Гоце Делчев. Същата заяви,
че няма да има проблем от страна на работодатели, или пък на близки и познати, при
необходимост от явяване в съдебно заседание. Кандидатката бе информирана, че на
предстоящата сесия на Общинския съвет на нейната кандидатура ще бъде гласувана, а в
последствие ще бъде изпратена до Районен съд – Гоце Делчев, за окончателно произнасяне.
Комисията констатира, че кандидатката Магдалена Костадинова Атанасова е мотивирана
и с желание да изпълнява функциите на „съдебен заседател”.
Комисията възложи на председателя й, да изготви докладна записка и в законоустановения
срок да я внесе за разглеждане на предстоящото заседание на Общински съвет Хаджидимово.
Комисията приключи своята работа в 17:00 часа.
Костадин Караянев: …………….
Председател на ВК

