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                                      РЕШЕНИЕ № 755 
по протокол № 37 от 30.06.2022 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 

 
ОТНОСНО: Удължаване на срока за подаване на документи за 

съдебни заседатели  
 
 

/с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 

 
1. Потвърждава действията на временната комисия за изготвяне на 

предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Шумен за мандат 2023 -
2026 г., за удължаване на срока за приемане на документи на кандидати за 
съдебни заседатели за периода от 21 юни 2022 година до 01.07.2022 година 
включително. 

2. Изменя точка 7 от Решение № 712 по протокол № 36 от 26.05.2022 
год. на Общински съвет Шумен, като определя срок до 04.07.2022 год., в който 
комисията да изготви списък на допуснатите до участие кандидати, който 
заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, както и 
документа за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 
документите 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 да бъде публикуван на 
интернет страницата на Общински съвет Шумен в срок най-късно до края на 
работния ден на 04.07.2022 година. 

3. Изменя точка 8 от Решение № 712 по протокол № 36 от 26.05.2022 
год. на Общински съвет Шумен, като 14-дневния срок, регламентиран в 
разпоредбата на чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, започва да тече от 
05.07.2022 год. 

4. Изменя точка 9, изречение второ  от Решение № 712 по протокол № 36 
от 26.05.2022 год. на Общински съвет Шумен в следния смисъл: 
Изслушването ще бъде извършено на 20.07.2022 година от 9.00 часа, като 
допуснатите кандидати ще бъдат поканени от сътрудниците на Общинския 
съвет по 5-ма през 30 минути, съгласно поредността на подаване на 
документите за участие. 



5. Изменя точка 2 от Решение № 686 по протокол № 34 от 28.04.2022 г. 
на Общински съвет Шумен, като определя комисията да внесе в Общинския 
съвет доклад съгласно изискванията на Закона за съдебната власт. 

 
 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               
гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /Галина Илиева/  

 
 


