ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МЪГЛИЖ
пл.” Трети март”32, тел: 04321/3306, e-mail: ob_savet@maglizh.bg

ОБЯВА
Комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели, избрана с
Решение № 714/ 29.12.2014г. на Общински съвет Мъглиж открива
процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели
към Районен съд Казанлък.
На основание чл.21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната
власт обявява изискванията и критериите за кандидатите за съдебни
заседатели съгласно законовите разпоредби:
1. Изисквания към кандидатите:
За съдебни заседатели могат да кандидатстват дееспособни български
граждани, които са навършили 21 години, но не са навършили 65 години
към момента на определянето им за съдебни заседатели, ползват се с добро
име в обществото и не са осъждани за умишлено престъпление, независимо
от реабилитацията.
Съгласно решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд –
Стара Загора за Община Мъглиж са определени 6 бр. съдебни заседатели
към Районен съд - Казанлък
2. Подбор:
След изтичане на срока за подаване на документи, Комисията
разглежда и определя кандидатите, които ще бъдат предложени за
утвърждаване от Общински съвет – Мъглиж.
3. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление – декларация (по образец);
2. Автобиография – европейски формат;
3. Документ за самоличност – в собственоръчно заверено четливо
ксерокопие с отметка за съгласие за предоставяне на лични данни;
4. Свидетелство за съдимост, на което изрично да е отбелязано, че се
издава „за съдебен заседател”;
5. Копие от свидетелство/диплома за завършено образование;
6. Копие от документ за педагогическа квалификация (при притежание на
такава);
7. Мнение на Председателя на Районен съд - Казанлък (за кандидатите,
които са били съдебни заседатели);

8. Писмени препоръки (от работодател, институции, НПО, общински
съветници и др.), от които да е видно, че лицето се ползва с добро име в
обществото.
4. Срок за подаване на документите: до 17,00 часа на 15.01.2015г.
Документите се подават лично или чрез упълномощено за целта лице.
5. Място за подаване на документите: Община Мъглиж , пл.”Трети
март”№32, Общински съвет – Мъглиж.

