
 

 

 

         ДО 

         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

         ШУМЕН 

 

    Д  О  К  Л  А  Д  Н  А      З  А  П  И  С  К  А 

 

    От ДАНИЕЛА РУСЕВА – председател на комисията  

    за избор на съдебни заседатели 

ОТНОСНО – изменение на Решение № 1070 по  

    протокол № 43 от 25.04.2019 год. на Общински  

    съвет Шумен 

 

   Уважаеми господин  председател, 

   Уважаеми общински съветници, 

 

   С решение № 1070 по протокол № 43 от 25.04.2019 година  на Общински 

съвет Шумен, бе определен срок от 01.05.2019 год. до 31.05.2019 година 

за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели.  В 

определения едномесечен срок, в деловодството на общината, бяха 

депозирани документите само  на 19 кандидати, от определен брой от 

Шуменския окръжен съд  е 35 човека. Това наложи комисията да се събере 

на извънредно заседание и да удължим срока до 14 юни 2019 година. 

През този период от време, дадохме интервюта в медиите и чрез  



социалните мрежи популяризирахме определения нов срок, както и 

изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите и документите, 

които трябва да подадат. След изтичане на определения нов срок, 

подадените документи  са на 32 кандидати – бройка, близка до 

определената от съда.  Тъй като, обаче сроковете са определени с 

решение на Общинския съвет и комисията не е оторизирана за да ги 

променя, депозирам пред Вас тази докладна записка за потвърждаване на 

действията на комисията и  за промяна на сроковете в решението на 

Общинския съвет. 

     С оглед на гореизложеното предлагам  Общинският съвет да вземе 

следното 

     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

1. Потвърждава действията на комисията за избор на съдебни 

заседатели, избрана с решение № 1070 по протокол № 43 от 

25.04.2019 година на Общински съвет Шумен за удължаване на срока 

за приемане на документи на кандидати за съдебни заседатели до 

14.06.2019 година. 

2. Сроковете, приети с решение № 1070 по протокол № 43 от 25.04.2019 

година, се променят както следва: 

2.1.  В точка VІІІ, срокът за изготвяне на списък на допуснатите до 

участие кандидати, вместо до 05.06.2019 год. се променя на 

19.06.2019 год., а срокът за неговото публикуване, вместо 

12.06.2019 год.  се променя на 26.06.2019 год. 

2.2. В точка ІХ, относно 14 дневния срок,  датата 13.06.2019 година се 

променя на 27.06.2019 год. 

2.3. В точка Х, изслушването на кандидатите, вместо на 03.07 и 04.07. 

2019 година, се променя на 11.07. и 12.07. 2019 год. от 14.00 

часа. 

                Председател на комисията за  

     избор на съдебни заседатели 


