ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 45
от заседанието на 27.02.2019 г.
по точка 16 от дневния ред
Относно: Предложение за откриване на процедура от ОбС Болярово за
определяне на 12 съдебни заседатели за Районен съд гр. Елхово съгласно протоколно
решение на общото събрание на съдиите от Окръжен съд гр. Ямбол, докладва Атанас
Дженков – председател на ОбС, ОбС взе Решение № 556 На основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Болярово

Р Е Ш И:
I. На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт и решение на
Общото събрание на съдиите от Окръжен съд гр. Ямбол от 11.02.2019 г. открива
процедура за определяне на 12 съдебни заседатели за Районен съд Елхово за
четири годишния мандат 2019-2023 г.
II. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 1 от Закона за
съдебната власт предложение второ избира временна комисия от пет члена,
която да установи, предложи и извърши проверка на документите на
кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Елхово съобразно
разпоредбите на закона и на следващо заседание кандидатите да се докладват в
постоянните комисии и на заседание на ОбС за обсъждане и определяне и
предлагане на Окръжния съд Ямбол.
III. В комисията да влязат:
- за председател: Красимир Любчов Григоров председател на постоянна
комисия
членове: Мария Стоилова Маринова - председател на постоянна комисия,
Златина Николаева Петкова, Съба Георгиева Недева и Атанас Стайков Ангелов.
IV. На основание чл. 68 и сл. от Закона за съдебната власт, задължава
председателя на комисията, да представи пред комисиите и в ОбС Болярово за
следващи съдебни заседания, изпълнението на разпоредбите на закона по
кандидатите съдебни заседатели с всички необходими документи и справки.
Гласували: 9 “за”;

0 “против”;

0 “въздържали се”

1.Атанас Борисов Дженков
2.Атанас Стайков Ангелов
3.Бинка Петрова Величкова
4.Златина Николаева Петкова
5.Красимир Любчов Григоров
6.Мария Стоилова Маринова
7.Пламен Петров Петков
8.Съба Георгиева Недева
9.Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

Снел преписа:_____/п/_________/Ст. Николова/
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