
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – А Й Т О С 
 

 
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР  

НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД АЙТОС, МАНДАТ 2020-2023 Г. 

 

П Р О Т О К О Л 
№ 1 

 
 Днес, 19.08.2019 г. (понеделник) от 12:00 часа се проведе първото заседание на 

Комисията за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд 

Айтос, мандат 2020-2023 г, избрана с решение № 664/ 24.04.2019 г., протокол №44 на 

Общински съвет Айтос.   

 На заседанието присъстваха Стоян Стоянов, Андрей Андреев, Ружди Хасан, Петър 

Янев, Стоян Колев. 

 Заседанието откри и води г-н Стоянов.  

 

 Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Извършване проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни 

заседатели за Районен съд Айтос и изготвяне на списък на допуснатите до участие кандидати; 

 2. Установяване обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 от ЗСВ на подалите документи за 

съдебни заседатели, както и обстоятелствата по чл.69, ал.2 от ЗСВ.  

 3. Определяне на дата за провеждане на събеседване с одобрените кандидати за 

съдебни заседатели; 

 4. Вземане на решение за публикуване на интернет страницата на Oбщина Айтос, 

раздел Общински съвет, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от ЗСВ, 

списъкa на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни 

писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ.  

 
 След извършената проверка от документите, представени в деловодството на 

Общински съвет Айтос и от постъпилото писмо от РС Айтос наш вх.№ОбС-269(1)/16.08.2019 

г.,  комисията установи, че  кандидатите, подали документи за съдебни заседатели, отговарят 

на изискванията на ЗСВ и са подали необходимите документи по чл.68, ал.3. 

 

След приключване на дебатите, членовете на Временната комисия за избор на 

съдебни заседатели, с 5 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се“ 

 

РЕШИ: 

 

I. Допуска до събеседване следните кандидати за съдебни заседатели за Районен съд 

Айтос, както следва  

 

1. Валентина Г. Анастасова – Заявление вх.№ОбС-253/19.07.2019 г. 

2. Гюлюмсер К. Ахмед – Заявление вх.№ОбС-224/11.07.2019 г. 

3. Дженка Д. Неделчева– Заявление вх.№ОбС-251/19.07.2019 г. 

4. Димитрина И. Арнаудова– Заявление вх.№ОбС-241/17.07.2019 г. 

5. Емилия Х. Захариева– Заявление вх.№ОбС-240/17.07.2019 г. 

6. Ивелина Д. Костадинова– Заявление вх.№ОбС-239/17.07.2019 г. 



7. Мая Д. Георгиева– Заявление вх.№ОбС-246/18.07.2019 г. 

8. Недялко Д. Стоянов– Заявление вх.№ОбС-242/17.07.2019 г. 

9. Николай Х. Димитров– Заявление вх.№ОбС-221/09.07.2019 г. 

10. Нина Т. Алексиева– Заявление вх.№ОбС-229/16.07.2019 г. 

11. Пенка К. Димитрова– Заявление вх.№ОбС-243/17.07.2019 г. 

12. Петя Н. Ненова– Заявление вх.№ОбС-248/18.07.2019 г. 

13. Силвия С. Иванова– Заявление вх.№ОбС-247/18.07.2019 г. 

14. Тодор З. Златев– Заявление вх.№ОбС-252/19.07.2019 г. 

15. Фатме О. Нуретин– Заявление вх.№ОбС-230/16.07.2019 г. 

 

Членовете на комисията констатираха фактът, че в изпълнение на разпоредбите на 

чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно 

с техните автобиографии, мотивационни писма и документи по ал. 3, т. 9  следва се 

публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на 

изслушването. 

В резултат на обсъждане и дебати, членовете на комисията взеха единодушно следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

        

 Изслушването на допуснатите кандидати да се проведе на 04.09.2019 г. от 17:30  часа 

в заседателната зала на ОбС Айтос, адрес ул.“Цар Освободител“ 3, по предварително 

изготвен списък, който следва да бъде публикуван на официалната интернет страница на 

Община Айтос, раздел Общински  съвет, подраздел Новини и съобщения.  

 

  

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 
ВРЕМЕННА КОМИСИЯ за провеждане 

на процедурата по избор на съдебни заседатели 

за Районен съд Айтос, мандат 2020-2023 г.,  

създадена с решение № 664/ 24.04.2019 г.,  

протокол №44 на Общински съвет Айтос   

 

Председател:  Стоян Стоянов   ........./п/...................... 

Членове:    Андрей Андреев   ........./п/...................... 

   Ружди Хасан    ........./п/...................... 

   Петър Янев    ........./п/...................... 

   Стоян Колев   ........./п/...................... 

 


