
 
 
  

ПРОТОКОЛ № 1 
 

Днес, 28.02.2019 г. от 10:00 часа, в Заседателна зала на Общинска администрация Георги 
Дамяново, се проведе заседание на Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с 
Решение № 47 на Общински съвет Георги Дамяново, съгласно Протокол № 6/13.02. 2020 г.  

На заседанието на комисията присъстваха: Милко Благоев – Председател и членове: 
Пламка Бобойчева, Малин Димитров.  

Заседанието се откри и ръководи от Председателят на Временната комисия за избор на 
съдебни заседатели – Милко Благоев. С 3 гл. „за“, 0 гл. „против“ и 0 гл. „въздържали се“ се прие 
следния  

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
 1. Разглеждане на подадени документи от кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен 
съд – Монтана и определяне дата за провеждане на изслушване с одобрените кандидати за съдебни 
заседатели. 

Точка 1 
Председателят на комисията представи на членовете необходимите документи за 

кандидатстване по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт: 
• заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1); 
•  писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ (Приложение № 2); 
•  декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 3) 
• подробна автобиография, подписана от кандидата; 
• нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 
• медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 
• данни за контакти на две лица, към които общинския съвет да се обръща за 

препоръки; 
• мотивационно писмо; 
• 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 г. 

 
По т. 1 от дневния ред комисията установи, че в деловодството на Общински съвет Георги 

Дамяново в указания в решението срок няма постъпили документи от кандидати за съдебни 
заседатели. В тази връзка заседанието бе закрито. 
 
 
                                                                             Председател: ……………п……........... 
                                                                               /Милко Благоев/ 
        Членове: 
                        Пламка Бобойчева ........п.......... 
         Малин Димитров ...........п......... 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


