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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ПРОБЛЕМИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, 

ПРЕДОТРАТЯВАНЕТО И РАЗКРИВАНЕТО КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ  И 
ВЕРОИЗПОРЕДАНИЯТА” 

 
П Р О Т О К О Л  

№ 37 
 

Днес, на 01.10.2009 г., от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Проблемите на гражданското 
общество, предотратяването и разкриването конфликти на интереси и вероизповеданията, 
на което присъстваха: 

1. Микерям Кадир Адям– Председател на комисията. 
2. Никола Иванов Николов – секретар. 
3. Велико Димитров Стефанов – член.   

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Обсъждане писмо на Председателя на Апелативен съд – Велико Търново 
изпратено до Председателя на Общинския съвет с вх. № 426/30.09.2009 г. 
 В работата на Комисията взе участие Байчо Георгиев – Председател на Общински 
съвет – Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладна г-жа Микерям Адям: Колеги в 
Общинския съвет е получено писмо от Апелативния съд във Велико Търново, с което искат 
Общинския съвет да посочи две лица, които да бъдат избрани за съдебни заседатели. До 
15.11.2009 г. предложението ни трябва да бъде изпратено във Велико Търново. Това ни 
принуждава да организираме бързо работата си, така че на предстоящата сесия на 
16.10.2009 г. да направим своето предложение. Тук е и г-н Георгиев, на когото бих искала да 
дам думата да внесе по-голяма яснота по случая. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Г-н Байчо Георгиев: Действително сроковете са кратки и трябва да се действа 

бързо. Считам, че тежестта на решаване на този въпрос за избор на съдебни заседатели 
следва да падне върху вашата постоянна комисия, а не да избираме временна, която да 
свърши тази работа. С оглед времето, с което разполагаме аз виждам нещата така: 

1. Изготвяме съобщение, което да се излъчва многократно по местния радиовъзел. 
2. По електронната поща изпращаме това съобщение до всички лица, които са 

регистрирани в нашия компютър, в това число – до всички Кметства. 
3. Подготвяме бланки, които да облекчат подаването на документи от желаещите. 
4. Определяме срок, който не може да бъде по-късно от 07.10.2009 г. за приемане на 

документи, с тенденция те да бъдат разгледани от вас не по-късно от 08.10.2009 г. 
5. На 08.10.2009 г. докладната записка трябва да постъпи в Общинския съвет с 

вашето становище. 
Аз съм подготвил някои неща, които ги предлагам на вашето внимание: 
1. Първо съобщението да има например следния текст: 

 Общинският съвет в град Две могили обявява процедура по изготвяне на 
предложения за съдебни заседатели за 5 - годишен мандат, считано от 01.01.2010 г. 
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 Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на следните изисквания: 

1. Да са дееспособни български граждани, които са навършили 21 години, но не са 
навършили 70 години към момента на определянето им за съдебни заседатели. 

2. Да се ползва с добро име в обществото. 
3. Да не са осъждани за умишлени престъпления, независимо от реабилитацията. 
Лицата, които отговарят на тези условия и желаят да бъдат избрани за съдебни 

заседатели, следва да подадат в срок до 15 часа на 07.10.2009 г. в Общинския съвет 
заявление. 

Към него да приложат: 
1. Декларация за съгласие да бъде предложен за съдебен заседател. 
2. Декларация, че не е осъждан за умишлено престъпление независимо от 

реабилитацията. 
3. Документ удостоверяващ българското им гражданство. 
4. Документ за притежание на педагогическа квалификация, ако има такава. 
5. Документ за завършено образование и упражнявана професия. 
6. Копие от личната карта. 
В случай, че Общинския съвет го предложи за избирането му за съдебен заседател, в 

7-дневен срок следва да представи свидетелство за съдимост. 
Предложените кандидати за съдебни заседатели от Общинския съвет ще бъдат 

обсъдени и чрез избор определени за такива в срок до 30.11.2009 г. 
Определените за съдебни заседатели в срок до 10.12.2009 г. полагат клетва. 
За работата си, съдебните заседатели получават възнаграждение, което се равнява 

на 1/22 на ден от 50% на основната заплата, съответно на районен или окръжен съдия. 
Повече информация ще получите на тел. 28 44 
 
2. Второ, заявлението за има следния вид: 
Вх. № ...... 

 
...........2009 г. 
ДО 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
град Две могили 
Комисия по „Проблемите на гражданското общество, предотвратяването и 

разкриването конфликти на интереси и вероизповеданията” 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

от 
 

...................................................................................... .............................. с ЕГН .............................. 
живеещ в ........................................................, община ............. ........................................., област  
Русе, на ул./бул. ..........................................................................№ ........., вх. ......, ет. ....., ап. ...... 
д. тел. .............................., служ. тел. ............................, моб. тел. ..... ............................................ 

 
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

 

 Желая да бъда предложен/а за съдебен заседател за 5 - годишен мандат, считано от 
01.01.2010 г., тъй като отговарям на поставените условия. 
  

Прилагам: 
1. Декларация за съгласие да бъда предложен/а за съдебен заседател. 
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2. Декларация, че не съм осъждан/а за умишлено престъпление независимо от 

реабилитацията. 
3. Документ, удостоверяващ българското ми гражданство. 
4. Документ за притежание на педагогическа квалификация. 
5. Документ за завършено образование и упражнявана професия. 
6. Копие от личната карта. 
 
С уважение, 
 
........................................................................ ........ 
 
3. Трето, декларацията за съгласие да има следния вид: 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

ЗА 
 

С Ъ Г Л А С И Е 
Долуподнипаният/ата: ................................................................... ........................................ 

с ЕГН ............................, притежаващ лична карта № .............................................., издадена на  
......................  от МВР – Русе, живеещ в ................................., община ........................................, 
област Русе, на ул./бул. ................................................№ ........., вх. ......, ет. ....., ап. ..... .............. 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

 Че съм съгласен/а да бъда предложен от Общинския съвет – Две могили, област 
Русе за съдебен заседател за 5 – годишен мандат, считано от 01.01.2009 г., за което се 
подписвам собственоръчно. 
  

...................2009 г. 
Град Две могили                     Декларатор: _____________________ 

 
 4. Четвърто, предлагам и образец на декларация за съдимост, която да замести 
свидетелството за съдимост до избора на съдебни заседатели. Тези, които бъдат избрани и 
в декларацията е записано се задължават да представят свидетелство за съдимост. 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

Долуподнипаният/ата: .................................................................. ......................................... 
с ЕГН ........................................., притежаващ лична карта № ................................., издадена на  
......................  от МВР – Русе, живеещ в ................................., община ........................................, 
област Русе, на ул./бул. ................................................№ ........., вх. ......, ет. ....., ап. .. .................. 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

1. Не съм осъждан/а за умишлено престъпление независимо от реабилитацията. 
 2. В случай, че Общинският съвет ме предложи за избирането ми за съдебен 
заседател, в 7-дневен срок ще представя свидетелство за съдимост. 
 
 ...................2009 г. 

Град Две могили                     Декларатор: _____________________ 
 

2. Г-н Велико Стефанов: Това, което предлага Председателя не е лошо, но според 
мен трябва да определим свои вътрешни критерии, по които да определим най-
подходящите лица. По тази причина, аз ви предлагам например следните критерии: 
1. Образование, при което:  
1.1. Лице с основно образование получава 1 точка. 
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1.2. Лице със средно образование получава 2 точки. 
1.3. Лице с висше образование получава 3 точки. 
2. Квалификация, при която: 
2.1. Лице с юридическо образование получава 1 точка. 
2.2. Лице с педагогическо образование и правоспособност получава 1 точка. 
3. Лица, които са заемали обществена или изборна длъжност получават 1 точка. 
4. Лица, които са били избирани за съдебни заседатели и са участвали в съдебни заседания 
получават 1 точка. 
5. Лица, които са известни в своето населено място и Общината получават 1 точка. 
 3. Г-н Никола Николов: Г- н Стефанов е прав. Трябва да имаме някакви критерии, 
по които да оценим кандидатите и ги подредим. След това или по време на самото им 
обсъждане трябва да отчитаме с какво име се ползват в нашето общество. Това може да 
бъде обособено и в отделен критерий, за което лицата да получават също 1 точка бонус. 
  

След приключване на разискванията, приехме следното 

 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРИЕМА текст на съобщение, което да се излъчва 
по няколко пъти на ден по местния радиовъзел в периода от 02.10.2009 г. до 06.10.2009 г. 
Същият да се разпространи и по електронен път (Приложение № 1). 
 2. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРИЕМА образци на заявление и декларации, 
които да се попълват от всички кандидати за съдебни заседатели (Приложения №№ 2,3,4). 
 3. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРИЕМА критерии за оценяване на кандидатите 
за съдебни заседатели, а именно: 

3.1. Образование, при което:  
3.1.1. Лице с основно образование получава 1 точка. 
3.1.2. Лице със средно образование получава 2 точки. 
3.1.3. Лице с висше образование получава 3 точки. 
3.2. Квалификация, при която: 
3.2.1. Лице с юридическо образование получава 1 точка. 
3.2.2. Лице с педагогическо образование и правоспособност получава 1 точка. 
3.3. Лица, които са заемали обществена или изборна длъжност получават 1 точка. 
3.4. Лица, които са били избирани за съдебни заседатели и са участвали в съдебни 

заседания получават 1 точка. 
3.5. Лица, които са известни в своето населено място и Общината получават 1 точка. 
3.6. Лица, които се ползват сред съгражданите ни с добро име получават 1 точка. 

 
Приложение № 1 

СЪОБЩЕНИЕ 
 Общинският съвет в град Две могили обявява процедура по изготвяне на 
предложения за съдебни заседатели за 5 - годишен мандат, считано от 01.01.2010 г. 
 Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на следните изисквания: 

1. Да са дееспособни български граждани, които са навършили 21 години, но не са 
навършили 70 години към момента на определянето им за съдебни заседатели. 

2. Да се ползва с добро име в обществото. 
3. Да не са осъждани за умишлени престъпления, независимо от реабилитацията. 
Лицата, които отговарят на тези условия и желаят да бъдат избрани за съдебни 

заседатели, следва да подадат в срок до 15 часа на 07.10.2009 г. в Общинския съвет 
заявление. 
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Към него да приложат: 
1. Декларация за съгласие да бъде предложен за съдебен заседател. 
2. Декларация, че не е осъждан за умишлено престъпление независимо от 

реабилитацията. 
3. Документ удостоверяващ българското им гражданство. 
4. Документ за притежание на педагогическа квалификация, ако има такава. 
5. Документ за завършено образование и упражнявана професия. 
6. Копие от личната карта. 
В случай, че Общинския съвет го предложи за избирането му за съдебен заседател, в 

7-дневен срок следва да представи свидетелство за съдимост. 
Предложените кандидати за съдебни заседатели от Общинския съвет ще бъдат 

обсъдени и чрез избор определени за такива в срок до 30.11.2009 г. 
Определените за съдебни заседатели в срок до 10.12.2009 г. полагат клетва. 
За работата си, съдебните заседатели получават възнаграждение, което се равнява 

на 1/22 на ден от 50% на основната заплата, съответно на районен или окръжен съдия. 
Повече информация ще получите на тел. 28 44 
 

Приложение № 2 
Вх. № ...... 

 
...........2009 г. 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
град Две могили 
Комисия по „Проблемите на гражданското общество, предотвратяването и 

разкриването конфликти на интереси и вероизповеданията” 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

от 
 

...................................................................................... .............................. с ЕГН .............................. 
живеещ в ........................................................, община ............. ........................................., област  
Русе, на ул./бул. ..........................................................................№ ........., вх. ......, ет. ....., ап. ...... 
д. тел. .............................., служ. тел. ............................, моб. тел. ..... ............................................ 

 
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

 

 Желая да бъда предложен/а за съдебен заседател за 5 - годишен мандат, считано от 
01.01.2010 г., тъй като отговарям на поставените условия. 
  

Прилагам: 
1. Декларация за съгласие да бъда предложен/а за съдебен заседател. 
2. Декларация, че не съм осъждан/а за умишлено престъпление независимо от 

реабилитацията. 
3. Документ, удостоверяващ българското ми гражданство. 
4. Документ за притежание на педагогическа квалификация. 
5. Документ за завършено образование и упражнявана професия. 
6. Копие от личната карта. 
 

С уважение, 
 
................................................................................  
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Приложение № 3 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

ЗА 
 

С Ъ Г Л А С И Е 
Долуподнипаният/ата: ........................................................................................................... 

с ЕГН ............................, притежаващ лична карта № ........................ ......................, издадена на  
......................  от МВР – Русе, живеещ в ................................., община ........................................, 
област Русе, на ул./бул. ................................................№ ........., вх. ......, ет. ....., ап. ..... .............. 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

 Че съм съгласен/а да бъда предложен от Общинския съвет – Две могили, област 
Русе за съдебен заседател за 5 – годишен мандат, считано от 01.01.2009 г., за което се 
подписвам собственоръчно. 
  

...................2009 г. 
Град Две могили                     Декларатор: _____________________ 

 
Приложение № 4 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
Долуподнипаният/ата: ................................................................... ........................................ 

с ЕГН ........................................., притежаващ лична карта № ................................., издадена на  
......................  от МВР – Русе, живеещ в ................................., община ........................................, 
област Русе, на ул./бул. ................................................№ ........ ., вх. ......, ет. ....., ап. .................... 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

1. Не съм осъждан/а за умишлено престъпление независимо от реабилитацията. 
 2. В случай, че Общинският съвет ме предложи за избирането ми за съдебен 
заседател, в 7-дневен срок ще представя свидетелство за съдимост. 
 
 ...................2009 г. 

Град Две могили                     Декларатор: _____________________ 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 

 

Подписали протокола: 
 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                             (Микерям К. Адям)                             (Никола Ив. Николов)                             (Велико Д. Стефанов) 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________ (Микерям Адям 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       ______________ (Н. Николов) 


