
ПРАВИЛА 

за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели за  

районен съд Исперих 

 

I. Общи положения 

Чл. 1. (1) С настоящите правила се урежда провеждането на процедура за 

определяне на съдебни заседатели за Районен съд Исперих. 

(2) Настоящите правила се приемат на основание чл.68, ал.1 от Закона за 

съдебната власт (ЗСВ). 

 

II. Комисия за провеждане на процедурата 

Чл.2. (1) Комисията за извършване на проверка на документите на кандидатите 

на кандидатите за съдебни заседатели се определя с решение на Общински съвет 

Исперих, наричана за краткост „Комисията“ 

(2) В състава на комисията се включват общински съветници от Общински 

съвет Исперих. 

(3) Комисията провежда своите заседания при спазването на разпоредбите на 

ЗСВ и . За всяко свое действие съставя протокол. 

Чл.3. Срокът за подаване на документи за избор на кандидати за съдебни 

заседатели за Районен съд Исперих се определя с Решение на Общински съвет Исперих 

съобразно разпоредбите на чл. 67 и чл.67в от ЗСВ. 

Чл.4. (1) Комисията извършва проверка на документите на кандидатите за 

съдебни заседатели и изготвя списък на допуснатите до участие в излушването на 

кандидатите. 

Чл.4. Комисията изготвя списък на допуснатите до участие кандидати, заедно с 

техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по ал. 3, т. 9, 

които се публикуват на интернет страницата на Община Исперих, най-малко 14 дни 

преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ. Най-малко 10 на сто от лицата, които 

се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, 

психологията и социалните дейности. 

Чл.5. (1) Комисията определя дата за събеседване с допуснатите кандифати за 

съдебни заседатели при спазване на чл.68, ал.5 и чл.68а от ЗСВ.  

(2) Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за мястото и часа на 

провеждане на събеседването. 

Чл.6. Кандидатите за съдебни заседатели се явяват лично пред комисията и 

участват в събеседването като отговарят на определени въпроси на членовете на 

Комисията. 

Чл.7. Комисията изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично 

заседаание, като всеки член на комисията може да задава въпроси. След края на 

изслушването и на последния кандидат се съставя протокол с констатации.  

Чл.8.  Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с 

нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да 

представят на Общински съвет – Исперих становища за кандидата, включващи и 

въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се 

разглеждат. 

Чл.9.  В 7-дневен срок преди следващото заседание на Общински съвет 

Исперих, Комисията за извършване на проверка на документите на кандидатите на 

кандидатите за съдебни заседатели представя окончателен доклад на председателя на 

Общински съвет. Същият се публикува и на интернет страницата на Община Исперих, 

заедно с протокола от изслушването. 

 

 

 

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB68_%D0%B0%D0%BB3_%D1%829');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB68%D0%B0');


 

III. Избор на съдебни заседатели 

Чл.10. Броят на съдебните заседатели за Районен съд Исперих се определя от 

Общото събрание на съдиите в Окръжен съд Разград на основание чл.67б от ЗСВ. 

Чл.11. Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два 

последователни мандата към същия съд. 

Чл.12. Общински съвет Исперих в публично заседание с мнозинство повече от 

половината присъстващи членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които 

предлагат за избиране от Общото събрание  на съдиите в Окръжен съд Разград. 

Чл.13. Откриване на процедурата за определяне на съдебни заседатели и 

правилата за нейното провеждане се обявяват в в един местен ежедневник, в 

електронните медии, на интернет страниците на Община Исперих.  

Чл.14. (1) Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 

от ЗСВ.  

(2) За съдебен заседател може да бъде избиран дееспособен български 

гражданин, който: 

1.Е на възраст от 21 до 68 години;  

2. Има настоящ адрес в община Исперих, която попада в рамките на съдебния район на 

Окръжен съд – Разград; 

3. Има завършено най-малко средно образование; 

4. Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията /установява 

се служебно от Комисията по чл.68, ал.1 от ЗСВ/; 

5.Не страда от психически заболявания. 

Чл.15.  Съдебен заседател не може да бъде лице, което: 

1. е съдебен заседател в друг съд;  

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;  

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 

политически цели;  

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните 

работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в 

съдебния район, за който е избран.  

Чл.16. Кандидатите за съдебни заседатели подават заявление по образец 

(Приложение №1.1) за участие в процедурата, в едно с необходимите документи за 

участие, съобразно чл.68, ал.3 от ЗСВ в деловодството на Общински съвет – Исперих: 

град Исперих, ул. „Васил Левски“ №70,втори етаж, кабинет №121 до 22.07.2019г., 17:00 

часа.   

Чл.17. Образци на всички документи се публикуват на интернет страницата на 

ОБщина Исперих: http://www.isperih.bg/ 

Чл.18. Общински съвет Исперих в срок три месеца преди изтичането на мандата 

на действащите съдебните заседатели изпраща списъка на новоизбраните кандидати за 

съдебни заседатели в Районен съд Исперих заедно с копие от решенията си и 

документите по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ до председателя на съответния окръжен съд. 

Чл.19. Кандидатите, които отговарят на изискванията и са избрани полагат 

клетва пред общото събрание на съдиите на Районен съд Исперих. 

 

Настоящите Правила са приети с Решение № 703 от 24.06.2019г. по Протокол №64 на 

Общински съвет – Исперих.
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