ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н
9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ № 781
по протокол № 33 от 31.05.2018 г.
на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Откриване на процедура и утвърждаване на правила за
избор на съдебни заседатели за Шуменския окръжен
съд
/с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/
1. Открива процедура за избор на съдебни заседатели към Шуменския окръжен
съд за мандат 2019 – 2022 година.
2. Кандидатите за съдебни заседатели да отговарят на следните изисквания:
2.1. Да са дееспособни български граждани;
2.2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
2.3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния
район на съда, за който кандидатстват;
2.4. Да имат завършено най-малко средно образование;
2.5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от
реабилитацията;
2.6. Да не страдат от психични заболявания;
2.7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или, ако са такива, да декларират
пред Общински съвет Шумен, че ако бъдат избрани, ще подадат молба
за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата
на полагане на клетва пред Шуменския окръжен съд;
2.8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;
2.9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или
организация с политически цели;
2.10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на
вътрешните работи или в други органи от системата за национална
сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани.
2.11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни
мандата към Шуменския окръжен съд.
3. Документи, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до
Общински съвет Шумен:
3.1. Молба свободен текст, в която задължително трябва да бъдат
вписани телефонен номер за обратна връзка, както и мейл на
кандидата.
3.2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;

Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от
психическо заболяване;
3.5. Две препоръки и данни за контакт с двете лица, които са направили
препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за
допълнителна информация по препоръките;
3.6. Мотивационно писмо;
3.7. Писмено съгласие;
3.8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67 ал. 3 от Закона за
съдебната власт;
3.9. 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
Обстоятелството по чл. 67 ал. 1 т. 4 от Закона за съдебната власт – за това,
че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от
реабилитацията, се установяват служебно от комисията и не е необходимо
кандидатите да представят свидетелство за съдимост.
Председателят на комисията за избор на съдебни заседатели да изиска с писмо
от Шуменския окръжен съд списък на съдебните заседатели, които са били в
продължение на два последователни мандата съдебни заседатели в същия съд, с
оглед на проверка на изискванията на чл. 69 ал. 2 от Закона за съдебната власт.
В случай че кандидатът за съдебен заседател в Шуменския окръжен съд е
съдебен заседател в друг съд, той трябва да декларира пред Общински съвет
Шумен, че, ако бъде избран, ще подаде молба за прекратяване на правомощията
му в съда, в който мандатът му не е изтекъл, преди полагане на клетвата като
новоизбран съдебен заседател в Шуменския окръжен съд, с оглед изискванията
на чл. 33 ал. 2 от Наредба № 7 за съдебните заседатели. Проверката за това дали
е изпълнил това свое задължение следва да бъде извършена от комисията,
създадена по реда на чл. 68 Д от Закона за съдебната власт.
Срок за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели: от 1
юни 2018 година до 20 юни 2018 година.
След изтичане на срока председателят на комисията за избор на съдебни
заседатели да изиска от Шуменския районен съд данни за съдимостта на всеки
от кандидатите, като в документа, издаден от съда, бъде записано изрично дали
кандидатите са осъждани за умишлено престъпление, ако са осъждани и дали са
реабилитирани.
В срок до 26 юни 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
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публикуван на интернет страницата на общинския съвет в срок най-късно до
края на работния ден на 27 юни 2018 година.
От 28 юни 2018 година започва да тече 14-дневният срок, регламентиран в
разпоредбата на чл. 68 ал. 5 от Закона за съдебната власт.
Общинският съвет оправомощава комисията за избор на съдебни заседатели да
проведе изслушване на кандидатите в публично заседание, след като изтече 14 –
дневният срок, посочен в предходната точка. Изслушването ще бъде извършено
на 12-ти и 13-ти юли 2018 година, като за него следва да бъдат уведомени
всички кандидати. Общинските съветници, които желаят да зададат въпроси на
кандидатите за съдебни заседатели, могат да присъстват на заседанието на
комисията и да зададат своите въпроси.
Председателят на общинския съвет публикува в местен ежедневник покана до
юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на
общественополезна дейност, ако желаят да представят становище за
кандидатите, включващо и въпроси, които да им бъдат поставяни, не по-късно
от три дни преди изслушването им. Анонимни становища и сигнали не се
разглеждат.
След приключване на изслушването на кандидатите, комисията съставя доклад
за протичането му, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок
преди гласуването на кандидатите и се публикува на страницата на общинския
съвет в интернет, заедно с протокола от изслушването. В доклада следва
изрично да бъдат посочени кандидатите, които имат квалификация в областта на
педагогиката, психологията и социалните дейности, с оглед спазване на
изискванията на чл. 68 ал. 5 от Закона за съдебната власт.
Правила за избор на съдебни заседатели:
13.1. Изборът на съдебни заседатели се извършва от общинския съвет
чрез явно гласуване;
13.2. Кандидатите следва да бъдат подредени в доклада по реда на
постъпване на техните заявления в деловодството на Общински
съвет Шумен.
13.3. За избрани се считат кандидатите, получили гласовете на повече от
половината от присъстващите общински съветници.
Отменя точка 2 от решение № 744 по протокол № 31 от 26.04.2018 година на
Общински съвет Шумен със следния текст „В срок до 6 юли комисията да внесе
в Общинския съвет доклад”.
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