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РЕШЕНИЕ № 844    

по протокол № 35 от 26.07.2018 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Процедура, по която да бъдат избрани съдебните заседатели 

при Окръжен съд Шумен за мандат 2019-2022 г.   

 

 

 

/с 26 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/ 
 

 

 

1. Изменя т. 13.1 от решение № 781 от 31.05.2018 г. на Общински съвет 

Шумен както следва:  

Стар текст: Изборът на съдебни заседатели се извършва от Общинския 

съвет чрез явно гласуване. 

Нов текст: Изборът на съдебни заседатели се извършва от Общинския съвет 

чрез тайно гласуване. 

2. Временна комисия в състав: 

 Председател: Седат Кадир  и  

 Членове: Христофор Крумов 

   Данаил Данчев 

   Асен Асенов 

   Наталия Стефанова 

   Детелина Куртева 

   д-р Стоян Тодоров,  

да проведе процедурата по гласуване за съдебни заседатели, да съобщи 

резултатите от гласуването и да състави протокол за това. 

3. Гласуването да се проведе по следните процедурни правила: 

3.1. Гласуването да се извърши с бюлетина с имената на всички 46 

кандидати, допуснати от комисията за участие в гласуването. Имената на 

кандидатите в бюлетината да бъдат подредени по реда на постъпването на 

документите им в деловодството на община Шумен. 

3.2. Да бъде поставен параван за тайното гласуване. 

 

 



3.3. Всеки общински съветник да отбележи при гласуването си до 40 имена. 

3.4. Гласуването да се осъществи чрез отбелязване със знак „Х”, „V“ или 

„+”  в квадратчето преди името на кандидата. 

3.5. Невалидни ще се считат бюлетините, в които е отразен вот за повече от 

40 кандидати. 

3.6. Бюлетините се поставят в плик, след това в урна. След гласуването 

общинският съветник се подписва в списък, удостоверяващ, че е гласувал. 

3.7. За избрани се считат кандидатите, получили гласовете на повече от 

половината от присъстващите общински съветници. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж.  Б. Беджев 

Дата:               

гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /М. Шарбанова/ 


