ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 50
от заседанието на 29.07.2019 г.
по точка 12 от дневния ред
Относно: Предложение на временната комисия за провеждане на
процедура за определяне на 12 /дванадесет/ кандидати за съдебни заседатели от
община Болярово за Районен съд Елхово за предлагане и обсъждане на Общото
събрание на съдиите на Окръжен съд Ямбол и 3-ма съдебни заседатели за
Окръжен съд Ямбол за предлагане и обсъждане на Общото събрание на съдиите
на Апелативен съд Бургас, докладва Красимир Любчов Григоров – председателя
на временната комисия, ОбС взе Решение № 641 на основание чл.21 ал.1
т.23 от ЗМСМА , Общински съвет Болярово

РЕШИ:
1. На основание чл.68 ал.1 от закона за съдебната власт утвърждава
списъкът на допуснатите до участие кандидати,заедно с техните документи
и допуска изслушване на допуснатите кандидати в публично заседание след
14 дневен срок което да се обяви на интернет страницата на ОбС Болярово и
организира от председателя на временната комисия Красимир Любчев
Григоров.
2. На основание чл.68 ал.3 т.9 след утвърждаване на кандидатите
документите им да се публикуват на интернет страницата на общинския
съвет от председателя на комисията Красимир Любчев Григоров при
спазване на всички закони и особено закона за достъп до личните данни
най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а.
3. На основание чл.67 а ал.3 от от закона за съдебната власт
задължава председателя навременната комисия Красимиров Любчев
Григоров да издири и установи задължително двама съдебни заседатели за
Районен съд Елхово.
4. На основание чл.68 в от закона за съдебната власт след изслушване
на кандидатите за съдебни заседатели и приключване на проверката с
представените документи задължава председателя на ОбС Болярово Атанас
Борисов Дженков същите да се изпратят на на Окръжен съд Ямбол за
съдебните заседатели за Районен съд Елхово и на Апелативен съд Бургас
за Окръжен съд Ямбол заедно с всички документи и актове на ОбС
Болярово-докладни записки и решения на ОбС и документи на съдебните
заседатели копия от които да се съхранят в ОбС Болярово.
Гласували: 9 “за”;

0 “против”;

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

Вярно с оригинала!

1 “въздържали се”
1.Съба Георгиева Недева

Снел преписа:______/п/___________/Ст. Николова/

