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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 257 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 43 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2014  Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

По Докладна записка с вх.№ 240/16.12.2014 г.  от Диана Недкова – 

общински съветник и Председател на ВК  

 

Относно: -  Предложение за съдебни заседатели при Районен съд-Карлово за 

мандат 2015-2019 г. 

 

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

ал.1 т.1 и т.23 от ЗМСМА, чл.56 от Правилника за организация и дейността на 

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

администрация, във връзка с раздел ІІ „Съдебни заседатели” /чл.66 - чл.75/ от 

Закона за съдебната власт и Наредба №1/3.02.2011 г. за съдебните заседатели, 

издадена от ВСС, приема следното:  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 1. Приема отчета за дейността на Временната комисия, създадена с 

решение №251/24.11.2014 г. на Общински съвет – Сопот, във връзка с чл.6 ал.1 

от Наредба 1/3.02.2011г. за съдебните заседатели, издадена от ВСС и описаната 

в него процедура за провеждане на тайно гласуване за избор на съдебни 

заседатели от квотата на община Сопот, съгласно приложение 1. 

  2. Избира 3 - членна комисия по избора за провеждане на тайното 

гласуване в състав: Диана Маринова Недкова, Анелия Стефанова Бочева и  

Мария Атанасова Павлова-Кекова.  Комисията по избора да избере от състава 

си Председател, да проведе процедурата по тайното гласуване, да състави 

протокол и обяви резултатите.  

 3. След проведеното тайно гласуване, Общински съвет- Сопот предлага 

на Окръжен съд – Пловдив следните съдебни заседатели  при Районен съд – 

Карлово за мандат 2015-2019 г. от квотата на Община – Сопот, подредени по 

азбучен ред: 

        

        1. Анна Иванова Спасова 

      2. Антоанета Димитрова Ранчева 

  3. Донка Добрева Маврова 

  4. Пенка Иванова Павлова 

  5. Пенка Маркова Терзиева 

  6. Петър Матеев Берлиев 



2/2 Решение № 257,  взето с поименно гласуване с  протокол № 43 от  заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 

22.12.2014 г. 

 

  7. Петя Боянова Бойчева 

  8. Румяна Георгиева Лазарова 

  9. Стефан Георгиев Стефанов 

  10. Таня Димитрова Караколева 

         

4. Закрива временната комисия, създадена с решение №251/24.11.2014 

г. на Общински съвет – Сопот. 

5. Възлага на Председателя на ОбС – Сопот да изпрати настоящето 

Решение на Окръжен съд – Пловдив.   

 
        ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет за дейността на  Временна комисия за изготвяне на предложение за избор на 

съдебни заседатели за Районен съд- Карлово за мандат 2015-2019 г., избрана с решение №251/24.11.2014 г. на 

Общински съвет - Сопот. 

 

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  

 -  на основание чл.21ал.2 в изпълнение на чл.21 ал.1 т.1 и т.23 от ЗМСМА, чл.56 от 

Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Сопот, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, във връзка с раздел ІІ „Съдебни 

заседатели” /чл.66 - чл.75/ от Закона за съдебната власт и Наредба №1/3.02.2011 г. за 

съдебните заседатели, издадена от ВСС;  

-  и като взе предвид правото на общинските съвети да предложат съдебни заседатели 

към съответния, обслужващ общината Районен съд, както и изпълнени изисквания за 

възраст, квалификация, чисто съдебно минало и изискуем подаден вот при тайното гласуване 

за лицата по т.3; 

 

 

 

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/ 


