
Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 32 

от заседание, проведено на 28.06.2018 г. 

по точка  единадесета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Избор на комисия за изготвяне на предложенията за 40 

съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Варна. 
 

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

        

   

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1328-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.67, чл. 68, чл. 68а от Закона за 

съдебната власт, чл. 8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели и 

писмо вх. № ОС18000238ВН/10.04.2018 г. от Председателя на Апелативен 

съд – Варна, Общински съвет – Варна открива процедура за определяне на 

съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Варна при следните Правила: 

1. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на 

изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт.  

2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец за 

участие в процедурата /публикуван на интернет страницата на Общински 

съвет – Варна https://varnacouncil.bg/, ведно с необходимите документи, 

съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в деловодството на 

Община Варна в срок до 16.08.2018 г. 

3. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на 

изискването на чл.  69, ал. 2 от Закона за съдебната власт. 

4. Общински съвет – Варна избира комисия от 3 (трима) члена за 

изготвяне на списък от 40 кандидати, които на основание чл. 68а, ал. 4 от 

Закона за съдебната власт ще предложи за избиране за съдебни заседатели към 

Окръжен съд гр. Варна, в състав от следните общински съветници: 

1. Юлияна Атанасова Боева – общински съветник; 



2. Славчо Славов Славов – общински съветник; 

3. Надя Иванова Георгиева – общински съветник;   

5. Общински съвет – Варна възлага на Комисията да изготви списък на 

допуснатите до събеседване кандидати, който заедно с техните 

автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи да публикува на 

интернет страницата на Общински съвет – Варна, най-малко 14 дни преди 

датата на изслушването от Комисията. 

6. Събеседване с допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се 

проведе в срока по чл. 68, ал. 5, във връзка с чл. 68а от Закона за съдебната 

власт. 

7. Общински съвет – Варна възлага на комисията да състави 

окончателен доклад за одобрените кандидати за съдебни заседатели не по-

късно от 7 (седем) дни преди следващото редовно заседание на Общински 

съвет – Варна, като задължително 10 на сто от общия брой на предложените 

лица да бъдат с квалификация в областта на педагогиката, психологията и 

социалните дейности. Докладът да се публикува на страницата на Общински 

съвет – Варна, ведно с протокола от изслушването.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

 

ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

 

 
 


