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Р Е Ш Е Н И Е  № 637 

 В деловодството на Община Кубрат е постъпило писмо с изх. №711 от 

10.04.2019г. от зам.-председателя на Окръжен съд – гр. Разград, госпожа Анелия 

Йорданова в изпълнение на чл. 67б от Закона за съдебната власт (ЗСВ).  

Окръжен съд - Разград утвърди численост от 20 /двадесет/ съдебни заседатели за 

Районен съд – Кубрат. Съдът изисква да се представи списък на определените от 

Общински съвет - Кубрат кандидати за съдебни заседатели, заедно с копие от 

решението на Общински съвет и документите по чл.68 ал.3 ЗСВ. 

С Решение № 605 от 23.07.2019 г. Общински съвет - Кубрат откри процедура по 

избор на съдебни заседатели и избра Временна комисия за изслушване на 

кандидатите за съдебни заседатели. Комисията в състав от: 

Ибрахим Яхов, Ерсин Ахмед, Милена Йорданова, Бахтишен Османова, Сашо 

Минков извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за 

съдебни заседатели за Районен съд – Кубрат и изготви доклад и списък на 

допуснатите кандидати. 

 Срокът за набиране на съдебни заседатели беше удължен няколкократно, 

като крайният срок беше до 30.09.2019г. До този срок в  деловодството на 

Общински съвет - Кубрат постъпиха 14- броя заявления. На 02.10.2019г. се проведе 

заседание на Временната комисия, която разгледа документите и постъпилите 

заявления. Комисията допусна до участие всички 14 -кандидати и бе съставен 

доклад от Комисията, приложен към настоящата докладна записка. 

 Видно от доклада, комисията взе решение, да бъдат предложени за кандидати за 

съдебни заседатели на Районен съд град Кубрат 14-те кандидати, подали 

необходимите документи. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 68а, ал.4 от 

Закона за съдебната власт, чл.8, ал.1 от Наредба №7 от 28.09.2017г. за съдебните 

заседатели, издадена от Висшия съдебен съвет, Общински съвет град Кубрат, 

РЕШИ: 



 
 

Първо: I. Определя 14 /четиринадесет/ кандидати за съдебни заседатели за 

Районен съд- Кубрат от приложен списък на одобрените от Временната комисия, 

избрана с Решение № 605  от 23.07.2019 г. на Общински съвет - Кубрат 

/Приложение №1/,  представляващ неразделна част от настоящото решение, и ги 

предлага за избиране от общото събрание на съдиите от Окръжен съд – гр.Разград. 

Второ: II. Възлага на Председателя на Общински съвет град Кубрат, да изпрати 

настоящото решение на Председателя на Окръжен съд – Разград, ведно с 

документите по чл.68, ал.3 от ЗСВ. 

 

 Настоящото решение, да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и 

областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след 

обявяването му пред Административен съд - гр. Разград по реда на АПК. 

 

Резултати от гласуването: „за” – 18 (осемнадесет), „против” – няма, „въздържал 

се” – няма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ  

    НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

    КУБРАТ:        

         / Хюсеин Юмеров / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

 

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА 

РАЙОНЕН СЪД – КУБРАТ 

 

1. Татяна Георгиева Дочева; 

2. Ценка Иванова Гаврилова; 

3. Марияна Пеева Върбанова; 

4. Нина Костадинова Костадинова;  

5. Стефка Илиева Александрова; 

6. Йордан Трифонов Трифонов;  

7. Анюшка Друмева Антонова;  

8. Милена Георгиева Няголова;  

9. Величка Маринова Георгиева;  

10. Румяна Димитрова Стойчева;  

11. Мехмед Мехмед Мутиш;  

12. Несрин Османова Алиосманова;  

13. Цветалина Стефанова Маринова; 

14. Недка Николова Стоянова. 

 

 

 

  



 
 

 


