
 

 

Приложение № 1  

 

ДО                                                                                                                                                         

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  

ЕЛЕНА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

  От ……………………………………………………………………………………….. 

                                                      (име, презиме, фамилия) 

 

 Адрес: гр./с/ ………………………ул.…………………………………………№…….. 

 Телефон:…………………………. е-mail: ……………………………………………. 

 

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 Желая, да бъда допуснат/а до участие в процедура за определяне на съдебни 

заседатели към Районен съд – Елена. 

 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 психично заболяване; 

 Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; 

(Приложение № 5) 

 Мотивационно писмо; 

 Писмено съгласие; (Приложение № 4) 

 Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ;  (Приложение № 2) 

 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 1973 г. 

 Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ. (Приложение № 3) 

 

Информиран/а съм, че предоставените от мен данни, са защитени по смисъла на 

Закона за ЗЛД  и декларирам съгласието си да бъдат използвани само единствено за целите 

на настоящата процедура. 

 

        С уважение, 

Дата: ……………… 2020 г.          Подпис:   …………………….                               

======================================================================= 
Чл. 67. (3) Съдебен заседател не може да бъде лице, което: 

1. е съдебен заседател в друг съд; 

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран; 

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; 

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от 

системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран. 

Чл. 69 ал.(2) Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия 

съд. 
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