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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 251 

 
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 41 ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 24.11.2014  Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

 

  По Докладна записка с вх.№ 234/19.11.2014 г.  от Мариана Кацарова - 

Председател на ОбС – Сопот   

 

 

Относно: Създаване на временна комисия /ВК/ за изготвяне на 

предложение за избор на съдебни заседатели от община Сопот за Районен съд 

– Карлово с мандат 2015 г. – 2019 г. 

 

 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на чл.21 ал.1 

т.1 от ЗМСМА, чл. 56 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, във връзка с  раздел II „Съдебни заседатели“ / чл.66 – чл.75 / 

Закона за съдебната власт  и Наредба № 1 от 03.02.2011 г. за съдебните 

заседатели, издадена от ВСС и публикувана в ДВ бр.14 от 15.02.2011 г., приема 

следното:  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Създава 5 членна временна комисия /ВК/ в състав: 

 Председател: Диана Маринова Недкова 

 Членове:  1. Васко Ганчев Попов 

2. Осман Юсеин Узун 

3.  Мария Павлова Кекова 

4. Анелия Стефанова Бочева 
 

2. Поставя следните задачи на ВК по т.1.: 

 - да изработи и приеме правила за работата и дейностите, които да бъдат 

извършени във връзка с подбора на съдебни заседатели от квотата на община Сопот;  

 - да открие процедура по набиране на кандидати за съдебни заседатели при 

Районен съд – Карлово за мандата 2015 г. – 2019 г. в изпълнение на приложимото 

законодателство; 

  3. Определя срок за приключване на работата на ВК по т.1. – до 10 декември 

2014 г.  



2/2 Решение № 251, взето с  протокол № 41 от извънредно  заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 24.11.2014 г. 

 

  4. В срока по т.3 временната комисия да изготви и представи в ОбС - Сопот 

докладна записка с предложение за съдебни заседатели при Районен съд – Карлово за 

мандат 2015 г. – 2019 г. от квотата на община Сопот.    
 

 

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  

-  на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, чл. 56 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, във връзка с  раздел II „Съдебни 

заседатели“ / чл.66 – чл.75 / Закона за съдебната власт  и Наредба № 1 от 03.02.2011 г. за 

съдебните заседатели, издадена от ВСС и публикувана в ДВ бр.14 от 15.02.2011 г.; 

- и като взе предвид писмо от Председателя на Окръжен съд Пловдив с техен изх.№ 

17498/14.11.2014 г. и наш вх.№ В-224/17.11.2014 г., 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  16 

 Гласували                - 16 

„За”                          - 16 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

      

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


