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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 455 

 
взето с Протокол № 42 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 31.10.2022 година 
 
 
           По т. 1 от дневния ред „Предложение от Иванка Христева – Председател на 
Временната комисия по Решение № 451, взето от ОбС-Садово с Протокол № 41 
относно определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Асеновград от квотата 
на Община Садово за мандат 2023-2027г. Прекратяване дейността на Временната 
комисия за провеждане на процедурата по избора“ 
предвид следните мотиви: предвид възможността да се осигури участието на 
гражданите в наказателното правораздаване на първа инстанция, където съдебните 
заседатели, като обществени представители и членове на съдебните състави ще се 
грижат за постановяване на присъди, в рамките на закона и с оглед 
преобладаващото разбиране на обществото за справедливост и общочовешки 
ценности      и 
на основание: Чл. 21 ал.2, в изпълнение на правомощията по чл. 21 ал.1 т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Чл. 63 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Садово, неговите 
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, във връзка с раздел 
II „Съдебни заседатели“/чл. 66-чл. 75а/ от Закона за съдебната власт и Наредба № 
7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели, издадена от Висшия съдебен съвет и Чл. 
60 ал.1 от АПК 
Общински съвет – Садово 

Р Е Ш И:                                                                                                                      
 

1. Общински съвет-Садово, на основание чл. 68а, ал.4 от Закона за съдебната  
власт(ЗСВ), определя и предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд-
Пловдив за избиране кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд-
Асеновград с мандат 2023-2027г. от квотата на Община Садово, както следва: 

1.1. Николина ******** Йорданова 
 

2. Общински съвет-Садово, с оглед защита на особено важни обществени  
интереси, свързани с осигуряване на съдебни заседатели при Районен съд-
Асеновград, спазване на сроковете съгласно Закона за съдебната власт и с оглед 
опасността от закъснението на изпълнението на настоящото решение да последва 



значителна или трудно поправима вреда, на основание чл. 60, ал.1 от АПК, допуска 
предварително изпълнение на настоящото решение. 
      

3. Настоящото решение подлежи на съдебен контрол по реда на АПК пред  
Административен съд-Пловдив. 
 

4. Възлага на Председателя на Общински съвет-Садово, в изпълнение на  
чл. 68а от ЗСВ, да изпрати на Председателя на Окръжен съд-Пловдив списъка на 
кандидатите за съдебни заседатели заедно с копие от настоящото решение и 
документите по чл. 68, ал.3 от същия закон. 
 

5. На основание чл. 63 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на  
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 
администрация и след като установи изпълнение на поставените с решението за 
нейното създаване задачи, прекратява дейността на временната комисия. 
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                         /Д. ДИНКОВА/                                         /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 

 

 

 

 


