
 

 

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т  Б Л А Г О Е В Г Р А Д  

 

Изх. № И-00-25/26.01.2022 г. 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ  

 

 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, 

 

 Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд 

Благоевград и на основание писмо с изх. № 35/05.01.2022 година на Председателя на 

Окръжен съд Благоевград, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт, Общински 

съвет Благоевград открива процедура за избор на 70 броя кандидати за съдебни заседатели 

за Окръжен съд Благоевград. 

 Каним заинтересованите жители на община Благоевград да представят в Общински 

съвет Благоевград, кабинет № 108 в сградата на Община Благоевград необходимите 

документи в срок до 11.02.2022 година, 17.30 часа. 

 

 I. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на 

чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт: 

 1. да бъдат дееспособни български граждани; 

2. да са на възраст от 21 до 68 години; 

3. да имат настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на 

Окръжен съд Благоевград, за който кандидатстват; 

4. да имат завършено най-малко средно образование; 

5. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 

6. да не страдат от психически заболявания. 

 

 На основание чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебни заседатели не 

могат да бъдат лица, които: 

 1. са съдебни заседатели в друг съд; 

 2. са общински съветници в съдебния район, за който е избран; 

 3. участват в ръководство на политическа партия, коалиция или организация с 

политически цели; 

 4. работят в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или в други органи от 

системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район. 

 

 II. Кандидатите за съдебни заседатели на основание чл. 68, ал. 3 от Закона за 

съдебната власт следва да представят в Общински съвет Благоевград, следните 

документи: 

 1. Подробна автобиография, подписана от кандидата; 

 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

 3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 

 4. Данни за контакт на две лица, към които общинския съвет може да се обърне за 

препоръки; 



 5. Мотивационно писмо; 

 6. Писмено съгласие; 

 7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ; 

 8. 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 година. 

 

 Образци на документите /заявление и декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/ са на 

разположение на кандидатите в Общински съвет Благоевград (кабинет № 108, ет. 1 в 

сградата на Община Благоевград), както и на сайта на Община Благоевград- 

http://www.blgmun.com, в раздел Общински съвет. 

 

 Документите се подават лично в сградата на Община Благоевград, ет. 1, кабинет № 

108 в срок до 11.02.2022 година, 17.30 часа. 

 

 Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, 

мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 се публикуват на 

интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването 

по чл. 68а. 

 Уведомяваме кандидатите родени преди 16.07.1973 година, които следва да 

представят 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, че могат да подадат 

съответни заявления до Председателя на КРДОПБГДСРСБНА и по електронна поща, на 

адрес info@comdos.bg. 

 В заявленията следва да посочат, че документът им е необходим преди 11.02.2022 

година. 

 

 За повече информация и образци на заявления: https://comdos.bg/obsluzhvane-na-

grazhdani 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcomdos.bg%2Fobsluzhvane-na-grazhdani%3Ffbclid%3DIwAR1QiQuLPoBlFHZt0P22A8WJzFr6ATUWdWLATn6GI1rTDKlKlx9KXrK_hgE&h=AT2n59o9Zrq9eG0Rhu6dyOn3yDSgLji0yjZpJ-48ATfsokY29MlT2VjtVqpYSw1nGkajSx2tOvw8kR3ZVKl3trGTuurGr-GgL5i8gHE0wUBmMtut1n8ucka_ePOAdAUlxp2rOQm1TgCuJHTGV-rbjoTr9S5VesEDCCtvWdFHAiPODO9SuCXNVapOta4DlrY6hwey-3oItA0QoCpwC47xvIOU-A-LWkGxapkXj4yruuiFlOgVgyMzIhn5tQ5znxZqIYAkk4jrm8gQpt41960Wy9m7NiGo7ZCPHNHh-9pfaQSDknUD5MjFn0hn6QRjSZ1ye3xHPG5gLzRFsL5wJqmaD1L_bf1CsR10BAjdWPUoP-GUvXwaHUmWtTPv2CS3LKqf1B7uMVQTCupnD780OD0OiUCpiEiFR-PjrCC7UUnJVvdxN5kEBOoxl166qDkm3XuDDsxJeiksBLgmjBd6udEy7Y5F-kSrK3GJpAecPvV30UL3kXqeLpfnBeE1re4b5GARZF4c81TXQ3u-68x6kQXKTu5smPCQrd4ckM7uvR1KZ7XI4dyZ0vBshjqUDARbM9VpmtZSZJMJW9UPLeiwtVik0gM_KOqbXYbfhu23LBsXXFkNefLxQGMfh6My3hCklA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcomdos.bg%2Fobsluzhvane-na-grazhdani%3Ffbclid%3DIwAR1QiQuLPoBlFHZt0P22A8WJzFr6ATUWdWLATn6GI1rTDKlKlx9KXrK_hgE&h=AT2n59o9Zrq9eG0Rhu6dyOn3yDSgLji0yjZpJ-48ATfsokY29MlT2VjtVqpYSw1nGkajSx2tOvw8kR3ZVKl3trGTuurGr-GgL5i8gHE0wUBmMtut1n8ucka_ePOAdAUlxp2rOQm1TgCuJHTGV-rbjoTr9S5VesEDCCtvWdFHAiPODO9SuCXNVapOta4DlrY6hwey-3oItA0QoCpwC47xvIOU-A-LWkGxapkXj4yruuiFlOgVgyMzIhn5tQ5znxZqIYAkk4jrm8gQpt41960Wy9m7NiGo7ZCPHNHh-9pfaQSDknUD5MjFn0hn6QRjSZ1ye3xHPG5gLzRFsL5wJqmaD1L_bf1CsR10BAjdWPUoP-GUvXwaHUmWtTPv2CS3LKqf1B7uMVQTCupnD780OD0OiUCpiEiFR-PjrCC7UUnJVvdxN5kEBOoxl166qDkm3XuDDsxJeiksBLgmjBd6udEy7Y5F-kSrK3GJpAecPvV30UL3kXqeLpfnBeE1re4b5GARZF4c81TXQ3u-68x6kQXKTu5smPCQrd4ckM7uvR1KZ7XI4dyZ0vBshjqUDARbM9VpmtZSZJMJW9UPLeiwtVik0gM_KOqbXYbfhu23LBsXXFkNefLxQGMfh6My3hCklA

