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Р Е Ш Е Н И Е

№ 8 4 3

на Столичния общински съвет
от 22.12.2016 година
За обявяване на процедура по подбор на кандидати за съдебни
заседатели към Софийски градски съд.
На основание чл.68 и чл.68а от Закона за съдебната власт и чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели
към Софийски градски съд и одобрява текста на обявата за подбор на
кандидати, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото
решение.
2. Възлага на Председателя на Столичния общински съвет, в срок от
пет работни дни, да публикува обявата по Приложение № 1 в местен
ежедневен вестник, в електронните медии, на интернет страницата на
Столичния общински съвет и да организира поставянето й на
информационните табла на Столична община и на районните
администрации.
3. Избира временна комисия от 9 члена от общински съветници в
следния състав: 1. Искра Ангелова - председател, 2. Силвия Христова,
3. Орлин Иванов, 4. Ботьо Ботев, 5. Миглена Горанова, 6. Марта Георгиева,
7. Владимир Данев, 8. Станчо Станков, 9. Венцислав Мицов, както и лица
от администрацията, които да подпомагат дейността й, а именно: Виолета
Захариева - служител в Дирекция „Секретариат на СОС” и Иво Димитров служител в Дирекция „Секретариат на СОС”, със задача да организира
подбора по т.1 от настоящото решение, като проведе процедурата по чл.68
и следващите от Закона за съдебната власт, в т.ч. да изслуша кандидатите
съгласно чл.68а от Закона и в срок до 30.04.2017 г. да внесе в Столичния

общински съвет доклад с предложение за одобряване на списък с 200 броя
кандидати за съдебни заседатели за Софийски градски съд.
4. За участието си в работата на временна комисия общинските
съветници да получат възнаграждение в размер на 70 лева на заседание.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 22.12.2016 г., Протокол № 26, точка 28 от дневния
ред, по доклад № СОА16-ДИ11-4763/1/15.12.2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
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Елен Герджиков

