ДОКЛАД
на
Временната комисия по избор на съдебни заседатели
На основание чл.68а ал.4 от Закона за съдебната власт, с писмо с вх. №ОС-С358/10.01.2022г. Окръжен съд-Благоевград уведомява Председателя на Общински
съвет-Банско, че Общински съвет-Банско трябва да предложи по решение на
Апелативен съд-София, на Окръжен съд-Благоевград, 2 броя съдебни заседатели от
Община Банско за мандат 2022-2026г. С писмото ни уведомяват, че следва да
представим списък на определените от Общинския съвет кандидати за съдебни
заседатели, заедно с копие от решенето на Общински съвет-Банско.
С оглед на това, и на основание чл.68 ал.1 от Закона за съдебната власт,
Общински съвет-Банско взе Решение №641/25.02.2022г. за откриване на процедура за
определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд-Благоевград и с Решение
№642/25.02.2022г. избра Временна комисия от 5 члена в състав:
Иван Докторов – секретар на Община Банско
Марио Шопов – общински съветник
Любомир Мутафчиев - общински съветник
Спас Валеюв - общински съветник
Благой Милев - общински съветник.
Горе цитираната комисия да извърши необходимите действия по реда на чл.68 и
чл.68а от Закона за съдебната власт. В изпълнение на Решение №641/25.02.2022г.,
Обявление за откриване на процедура по избор на съдебни заседатели за нуждите на
Окръжен съд-Благоевград за мандат 2022-2026г., изискуемите документи, както и
срока за тяхното подаване бяха публикувани на официалния сайт на Община Банско.
В определения срок бяха входирани документи от 2 (двама) кандидати. В
изпълнение на чл.68 ал.5 от Закона за съдебната власт, списък на подалите заявления
кандидати, беше публикуван на страницата на Община Банско.
На 11.04.2022г. комисията разгледа документите на двамата кандидати и
установи, че са подадени в срок и отговарят на изискванията. Определи срок за
изслушване – 09.05.2022г. Присъстваха всички членове на комисията и бяха
изслушани всички одобрени кандидати:
- Десислава Иванова Витанова;
- Георги Иванов Кадев.
На проведеното изслушване на кандидатите бяха зададени въпроси свързани с
образование, месторабота, запознати ли са с функциите на съдебния заседател.
Комисията установи, че кандидатите са запознати с всички функции на съдебния
заседател и ролята му на представител на гражданското общество в съдебния процес.
Кандидатите заявиха, че ще се стремят да осъществяват коректно задълженията
си да бъдат честни, безпристрастни и отговорни.

Протокол №3/09.05.2022г. от изслушване на кандидатите – приложен.
Временната комисия определя и предлага на Общински съвет-Банско следните
кандидатури за съдебни заседатели:
- Десислава Иванова Витанова;
- Георги Иванов Кадев.

Временна комисия по избор на съдебни заседатели, определена с Решение
№642/25.02.2022г. на Общински съвет-Банско:
Иван Докторов – председател на комисията …………/п/……….
Любомир Мутафчиев – член ………/п/…………
Марио Шопов – член …………/п/………………
Спас Валеюв – член ……………/п…………….
Благой Милев – член …………/п/………………

