
Сегашен текст на ЗСВ 
Предлагани изменения и 

допълнения 

Предлагани алтернативни 

изменения и допълнения 

Коментари по 

предложените изменения 

и допълнения 

Чл. 66. (1) В случаите, определени със 

закон, в състава на съда, който разглежда 

делото като първа инстанция, участват и 

съдебни заседатели. 

(2) Съдебните заседатели имат еднакви 

права и задължения със съдиите. 

Не се предлагат изменения и допълнения. 

Чл. 67. (1) За съдебен заседател може да 

бъде избран дееспособен български 

гражданин, който: 

1. е на възраст от 21 до 68 години; 

2. има настоящ адрес в община, която 

попада в рамките на съдебния район на 

съда, за който кандидатства; 

3. има завършено най-малко средно 

образование; 

4. не е осъждан за умишлено 

престъпление, независимо от 

реабилитацията; 

5. не страда от психически 

заболявания. 

(2) Съдебни заседатели във военните 

съдилища могат да са генерали 

(адмирали), офицери и сержанти на 

военна служба. 

(3) 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; 

Чл. 67. (1) За съдебен заседател може 

да бъде избран дееспособен български 

гражданин, който: 

1. е на възраст от 21 до 68 70 

години; 

2. има настоящ адрес в община, 

която попада в рамките на съдебния 

район на съда, за който кандидатства; 

3. има завършено най-малко средно 

образование; 

4. не е осъждан за умишлено 

престъпление, независимо от 

реабилитацията; 

5. не страда от психични 

психически заболявания. 

(2) Съдебни заседатели във военните 

съдилища могат да са генерали 

(адмирали), офицери и сержанти на 

военна служба. 

(3) Съдебен заседател не може да бъде 

лице, което: 

1. е съдебен заседател в друг съд; 

2. е общински съветник от 

Чл. 67. (1) За съдебен заседател 

може да бъде избран 

дееспособен български 

гражданин, който: 

1. е навършил на възраст от 

21 до 70 години; 

2. има настоящ адрес в 

община, която се намира 

попада в рамките на съдебния 

район на окръжния съда, в 

чийто район попада съдът, за 

който кандидатства; 

/2. има настоящ адрес в 

община, която попада в 

рамките на съдебния район на 

съда, за който кандидатства; 

3. има завършено най-малко 

средно образование; 

4. не е осъждан за умишлено 

престъпление от общ характер, 

независимо от реабилитацията; 

/4. не е осъждан за 

умишлено престъпление от 

Предлаганите в ал. 1 

промени целят 

разширяване на кръга от 

кандидати за съдебни 

заседатели, както следва: 

- по т. 1 е предвидено 

вдигане на горната 

граница на възрастта на 

лицата, които могат да 

бъдат съдебни заседатели 

или алтернативно – 

премахването й изобщо. 

- по 2, с оглед 

предлаганите промени за 

централизиран избор на 

съдебни заседатели от 

страна на общините в 

окръжните съдилища, е 

необходимо 

преформулиране на 

изискването за настоящ 

адрес, който вече следва 

да се намира в района на 



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. 

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. 

общ характер, освен ако е 

реабилитиран. независимо от 

реабилитацията 

окръжния съд (съвпада с 

границите на областта), а 

не на конкретния съд, за 

който лицето 

кандидатства. 

- по т. 4, са направени 

алтернативни 

предложения за промяна 

на критерия „осъждане“ в 

насока добавяне, че 

престъплението следва да 

е от общ характер, както и 

за отчитане на 

последствията от 

реабилитацията. 

В предложените промени, 

разпоредбата на 

действащата ал. 3, т. 1 е 

преформулирана, а 

текстът е преместен в чл. 

67а, ал. 7. 

Чл. 67а.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чл. 67а. (1) Съдебните заседатели се 

избират по предложение на 

общинските съвети по чл. 68, както 

следва: 

1. за районните съдилища - от 

общото събрание на съдиите от 

съответния окръжен съд;  

2. за окръжните съдилища - от 

общото събрание на съдиите от 

съответния апелативен съд;  

3. за специализирания наказателен 

Чл. 67а.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ал. 1 от предложените 

изменения и допълнения е 

преместен текстът на 

действащия към момента 

чл. 68б като са направени 

промени с цел 

прецизирането му. 

По отношение на ал. 4 е 

предвидена и 

алтернативна възможност 

за изменения и 



 

 

 

(1) Не по-късно от 8 месеца преди 

изтичане на мандата на съдебните 

заседатели общите събрания по чл. 68б 

определят броя на съдебните заседатели 

за съответните съдилища, като вземат 

предвид: 

1. броя на делата, които всеки 

първоинстанционен съд е разгледал в 

предходната година със съдебни 

заседатели; 

2. становището на председателя на 

всеки първоинстанционен съд относно 

тенденциите на увеличение или 

намаление на тези дела. 

(2) При условията на ал. 1 общото 

събрание на съдиите от апелативния 

специализиран наказателен съд определя 

броя на съдебните заседатели за 

специализирания наказателен съд, които 

се избират от Столичния общински съвет. 

(3) Броят на предложените от 

общинските съвети кандидати за съдебни 

заседатели не може да бъде по-малък от 

определения от общите събрания по чл. 

68б брой на съдебните заседатели за 

съответния съд. 

съд - от общото събрание на съдиите 

от апелативния специализиран 

наказателен съд. 

(1) (2) Не по-късно от 8 месеца преди 

изтичане на мандата на съдебните 

заседатели общите събрания по ал. 1 

чл. 68б определят броя на съдебните 

заседатели за съответните съдилища, 

като вземат предвид: 

1. броя на делата, които всеки 

първоинстанционен съд е разгледал в 

предходната година със съдебни 

заседатели; 

2. становището на председателя на 

всеки първоинстанционен съд относно 

тенденциите на увеличение или 

намаление на тези дела. 

(2) (3) При условията на ал. 1 общото 

събрание на съдиите от апелативния 

специализиран наказателен съд 

определя броя на съдебните заседатели 

за специализирания наказателен съд, 

които се избират от Столичния 

общински съвет. 

(3) (4) Броят на предложените от 

общинските съвети кандидати за 

съдебни заседатели не може да бъде 

по-малък от този, определения от 

общите събрания по реда на ал. 2 плюс 

20 на сто. чл. 68б брой на съдебните 

заседатели за съответния съд. 

(5) В случай че след проведена от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Броят на предложените от 

общинските съвети кандидати 

за съдебни заседатели не може 

да бъде по-малък от този, 

определения от общите 

събрания по реда на ал. 2 плюс 

10 на сто. чл. 68б брой на 

съдебните заседатели за 

допълнения. 

Добавени са три нови 

алинеи – ал. 5, 6 и 7, като 

текстът на ал. 7 

представлява 

преформулировка на 

действащия чл. 67, ал. 3, т. 

1. 

Целта на предложените 

промени е още при 

извършване на 

процедурата по подбор, да 

се осигури необходимия 

брой съдебни заседатели 

за всеки съд. Предвидена е 

и възможност, когато 

кандидатите за един съд 

са повече от необходимия 

брой, те да бъдат 

пренасочени към друг съд 

в района на същия 

окръжен съд, в който има 

недостиг на кандидати. 



общинския съвет процедура по подбор 

на съдебни заседатели, предложените 

кандидати са по-малко от определения 

по реда на ал. 2 брой, общинският 

съвет извършва допълнителен подбор, 

до попълване на списъка с 

необходимия брой. 

(6) По преценка на съответното общо 

събрание на съдиите, когато 

отговарящите на изискванията 

кандидати за даден съд са повече от 

определения по реда на ал. 2 брой, 

част от тях могат да бъдат 

разпределени в друг съд от района на 

същия окръжен съд, за който са 

избрани на упражняват функциите си, 

в който съд има недостиг на кандидати 

за съдебни заседатели. 

(7) Съдебен заседател може да 

упражнява функциите си само в един 

съд, с изключение на случаите на 

командироване по чл. 72, ал. 3.  

съответния съд. 

Чл. 67б. В срок 6 месеца преди 

изтичането на мандата на съдебните 

заседатели председателите на окръжните 

и апелативните съдилища и на 

апелативния специализиран наказателен 

съд съобщават на общинските съвети 

броя съдебни заседатели, които трябва да 

бъдат избрани. 

Не се предлагат изменения и 

допълнения. 

  

Чл. 68.  

 

Чл. 68. (1) Общинският съвет по 

местонахождението на всеки окръжен 

 Добавена е нова ал. 1, в 

която се посочва кой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) В срок 5 месеца преди изтичането на 

мандата на съдебните заседатели 

общинските съвети, които се намират в 

съдебния район на съответния съд, 

обявяват в един местен ежедневник, в 

електронните медии, на интернет 

страниците на съответните общини и 

общински съвети, а при липса на такива - 

по друг подходящ начин, откриването на 

процедурата за определяне на съдебни 

заседатели и правилата за нейното 

провеждане. В същия срок общинските 

съвети избират комисии, които 

извършват проверка на документите на 

кандидатите за съдебни заседатели, и 

изготвят доклад. 

(2) Всеки български гражданин, който 

отговаря на изискванията по чл. 67, ал. 1, 

може да се кандидатира за съдебен 

заседател. 

(3) Кандидатите за съдебни заседатели 

подават в общинските съвети, които се 

съд провежда процедурата по подбор 

на съдебни заседатели за включените в 

неговия съдебен район районни 

съдилища, за съответния окръжен съд, 

а Столичният общински съвет - за 

специализирания наказателен съд, и 

предлага списъци с кандидати за 

съдебни заседатели, които да се 

избират от общите събрания на 

съдиите по чл. 67а, ал. 1. 

(1) (2) В срок 5 месеца преди 

изтичането на мандата на съдебните 

заседатели общинскияте съвети, които 

се намират в съдебния район на 

съответния съд, провежда 

информационна кампания, чрез 

обявяванет в един местен местни 

ежедневницик, в електронните медии, 

на интернет страниците на 

съответните общини и общински 

съвети, на място в административните 

сгради на съответните общини, както и 

а при липса на такива - по друг 

подходящ начин, откриването на 

процедурата за определяне на съдебни 

заседатели и правилата за нейното 

провеждане.  

(3) В същия срока по ал. 2 

общинскиятте съвети избират 

комисияи, които която извършват 

проверка на документите на 

кандидатите за съдебни заседатели., и 

общински съвет провежда 

процедурата по подбор на 

съдебни заседатели. 

Промените са насочени 

към осъществяване на 

централизиран избор на 

съдебни заседатели от 

страна на общините само 

в окръжните съдилища, а 

не както досега от всяка 

община в района на 

съответния 

първоинстанционен съд. 

Разпоредбите на ал. 2, 3 и 

4 са преместени в текста 

чл. 68а, а на ал. 5 – в чл. 

68б, ал. 1, като са 

направени необходимите 

изменения и допълнения. 



намират в съдебния район на съответния 

съд: 

1. подробна автобиография, подписана 

от кандидата; 

2. нотариално заверено копие от 

диплома за завършено образование; 

3. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила 

от 01.01.2018 г.); 

4. медицинско удостоверение, че 

лицето не страда от психическо 

заболяване; 

5. данни за контакт на две лица, към 

които общинските съвети да се обръщат 

за препоръки; 

6. мотивационно писмо; 

7. писмено съгласие; 

8. декларация за липса на 

обстоятелствата по чл. 67, ал. 3; 

9. 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. 

(4) Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 

се установява служебно от комисията. 

(5) Списъкът на допуснатите до участие 

кандидати, заедно с техните 

автобиографии, мотивационни писма и 

препоръки и документи по ал. 3, т. 9 се 

Комисията изготвят доклад за 

извършената проверка. 

(2) Всеки български гражданин, който 

отговаря на изискванията по чл. 67, ал. 

1, може да се кандидатира за съдебен 

заседател. 

(3) Кандидатите за съдебни заседатели 

подават в общинските съвети, които се 

намират в съдебния район на 

съответния съд: 

1. подробна автобиография, 

подписана от кандидата; 

2. нотариално заверено копие от 

диплома за завършено образование; 

3. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в 

сила от 01.01.2018 г.); 

4. медицинско удостоверение, че 

лицето не страда от психическо 

заболяване; 

5. данни за контакт на две лица, 

към които общинските съвети да се 

обръщат за препоръки; 

6. мотивационно писмо; 

7. писмено съгласие; 

8. декларация за липса на 

обстоятелствата по чл. 67, ал. 3; 

9. 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 



публикуват на интернет страницата на 

общинския съвет най-малко 14 дни преди 

датата на изслушването по чл. 68а. 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. 

на Българската народна армия, ако са 

родени преди 16 юли 1973 г. 

(4) Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 

4 се установява служебно от 

комисията. 

(5) Списъкът на допуснатите до 

участие кандидати, заедно с техните 

автобиографии, мотивационни писма и 

препоръки и документи по ал. 3, т. 9 се 

публикуват на интернет страницата на 

общинския съвет най-малко 14 дни 

преди датата на изслушването по чл. 

68а. 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. 68а (1) (2) Всеки български 

гражданин, който отговаря на 

изискванията по чл. 67, ал. 1 и ал. 3, 

може да се кандидатира за съдебен 

заседател. 

(3) (2) Кандидатите за съдебни 

заседатели подават в общинскияте 

съвети по местонахождението, които 

се намират в съдебния район на 

съответния окръжен съд заявление по 

образец, определен в наредбата по чл. 

75 а, което съдържа: 

1. подробна автобиография; 

подписана от кандидата; 

2. нотариално заверено копие от 

 Текстът на действащия чл. 

чл. 68, ал. 2, 3 и 4е изцяло 

заменен от текста на 68а 

като са направени 

необходимите изменения 

и допълнения. 

Предвидено е 

кандидатстването за 

съдебен заседател да става 

чрез подаване на единно  

заявление по образец, в 

което се описват 

съответните обстоятелства 

и се прилагат посочените 

документи. Предлаганите 



диплома за завършено образование; 

ако дипломите за придобито в 

Република България образование са 

издадени съответно за средно 

образование - след 1 януари 2007 г. и 

за висше образование - след 01 януари 

2012 г. се посочват ако дипломите за 

придобито в Република България 

образование са издадени съответно за 

средно образование - след 1 януари 

2007 г. и за висше образование - след 

01 януари 2012 г. се посочват серията 

и фабричния номер на издадената 

диплома или регистрационния номер 

на документ; ако образованието е 

придобито в чужбина и е признато в 

Република България се посочват 

номер, дата и издател на документа за 

признаване; 

3. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в 

сила от 01.01.2018 г.); 

4. медицинско удостоверение, след 

извършен медицински преглед, че 

лицето не страда от психично 

психическо заболяване; 

5. данни за контакт на две лица, 

към които общинските съвети да се 

обръщат за препоръки; 

6. мотивационно писмо; 

7. писмено съгласие; 

8. декларация за липса на 

обстоятелствата по чл. 67, ал. 3; 

промени целят намаляване 

на административната 

тежест чрез отпадане на 

по-голямата част от 

изискваните към момента 

документи, или чрез 

извършване на служебна 

справка от страна на 

общинския съвет след 

посочване от страна на 

заявителя на 

необходимата 

информация за 

извършване на справката. 

Предвидена е и 

възможност за 

кандидатстване по 

електронен път. 



9. 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. 

(3) Лице, което вече е било избрано за 

съдебен заседател и е вписано в 

регистъра по чл. 75 и кандидатства за 

следващ мандат не прилага документи 

и не посочва данните по ал. 2, т. 2. 

(4) Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 

4 се установява служебно от 

комисията. В случаите по ал. 2, т. 2, 

предложение второ и трето комисията 

установява служебно и 

обстоятелството по чл. чл. 67, ал. 1, т. 

3. 

(5) При установяване на 

несъответствия или липсващи 

документи, комисията уведомява 

писмено кандидата, като му дава 

указания да отстрани несъответствията 

в срок от 7 дни. При неизпълнение на 

указанията комисията отстранява 

кандидата от по-нататъшно участие в 

процедурата по подбор на съдебни 

заседатели. 

(6) Общинският съвет, който провежда 

процедурата по подбор на съдебни 



заседатели може да осигури 

възможност за кандидатстване и 

подаване на документите и по 

електронен път, по реда на Закона за 

електронното управление. В този 

случай, идентифицирането на 

заявителя се извършва с квалифициран 

електронен подпис или друго средство 

по смисъла на Закона за електронния 

документ и електронните 

удостоверителни услуги. 

Чл. 68а. (1) Общинските съвети или 

определени от тях комисии изслушват 

всеки от допуснатите кандидати в 

публично заседание, като всеки член на 

общинския съвет може да задава 

въпроси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чл. 68ба. (1) Списъкът с имената на 

допуснатите до участие кандидати, 

заедно с изготвения от комисията 

доклад техните автобиографии, 

мотивационни писма и препоръки и 

документи по ал. 3, т. 9 се публикуват 

на интернет страницата и на място в на 

общинския съвет при спазване на 

изискванията на Закона за защита на 

личните данни и на Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и 

на Съвета от 27 април 2016 г. относно 

защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични 

данни и относно свободното движение 

на такива данни и за отмяна на 

Директива 95/46/ЕО (Общ регламент 

относно защитата на данните) най-

малко 14 дни преди датата на 

изслушването събеседването по чл. 

68ва. Най-малко 10 на сто от лицата, 

Алтернативно предложение е 

процедурата по събеседване да 

отпадне, доколкото трудно 

могат да бъдат въведени 

обективни измерители за 

провеждането й.  

Проверката на ниво общински 

съвет да се извършва само по 

документи. 

 

В случай, че процедурата по 

събеседване остане, като 

следващата алтернатива се 

предлага да се разработят 

методически указания за 

провеждане на събеседването, 

с цел да се осигури 

равнопоставеност при подбора 

в различните общински съвети. 

В ал. 1 от предлаганите 

промени е преместен 

текстът на действащия чл. 

68, ал. 5, като са 

направени необходимите 

изменения и допълнения. 

Предлаганите промени 

имат за цел, от една 

страна, прецизиране на 

разпоредбите, с оглед 

тяхната последователност 

и логическа обвързаност, а 

от друга страна, защита на  

личните данни на 

кандидатите за съдебни 

заседатели. 

Като алтернатива е 

предложено 

събеседването да става по 

предварително изготвени 

указания, за да има 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Не по-късно от три работни дни преди 

изслушването юридически лица с 

нестопанска цел, определени за 

извършване на общественополезна 

дейност, могат да представят на 

общинския съвет становища за 

кандидата, включващи и въпроси, които 

да му бъдат поставяни. Анонимни 

становища и сигнали не се разглеждат. 

(3) Когато изслушването е проведено от 

комисия, тя съставя доклад за 

протичането му, който се предоставя на 

общинския съвет в 7-дневен срок преди 

гласуването и се публикува на 

страницата на общинския съвет в 

интернет заедно с протокола от 

изслушването. 

(4) Общинските съвети в публично 

заседание с мнозинство, повече от 

половината от присъстващите членове 

определят кандидатите за съдебни 

заседатели, които предлагат за избиране 

които се включват в списъка, трябва да 

са с квалификация в областта на 

педагогиката, психологията и 

социалните дейности. 

(1) Общинските съвети или 

определени от тях комисии изслушват 

всеки от допуснатите кандидати в 

публично заседание, като всеки член 

на общинския съвет може да задава 

въпроси. 

(2) Не по-късно от три работни дни 

преди събеседването по чл. 68в 

изслушването юридически лица с 

нестопанска цел, определени за 

извършване на общественополезна 

дейност, могат да представят на 

общинския съвет становища за 

кандидата, включващи и въпроси, 

които да му бъдат поставяни. 

Анонимни становища и сигнали не се 

разглеждат. 

(3) Когато изслушването е проведено 

от комисия, тя съставя доклад за 

протичането му, който се предоставя 

на общинския съвет в 7-дневен срок 

преди гласуването и се публикува на 

страницата на общинския съвет в 

интернет заедно с протокола от 

изслушването. 

(4) Общинските съвети в публично 

заседание с мнозинство, повече от 

половината от присъстващите членове 

равнопоставеност или 

подборът на кандидатите 

да се извършва само по 

документи, без да се 

провежда събеседване 

(изслушване). 

Текстовете на ал. 3 и ал. 4 

са преформулирани в 

предложенията, направени 

в чл. 68в, ал. 2 и ал. 3. 



от общите събрания на окръжните и 

апелативните съдилища, а Столичният 

общински съвет - и на общото събрание 

на апелативния специализиран 

наказателен съд. 

определят кандидатите за съдебни 

заседатели, които предлагат за 

избиране от общите събрания на 

окръжните и апелативните съдилища, 

а Столичният общински съвет - и на 

общото събрание на апелативния 

специализиран наказателен съд. 

 Чл. 68в. (1) Комисията по чл. 68, ал. 3, 

в публично заседание провежда 

събеседване с всеки един от 

допуснатите кандидати. Целта на 

събеседването е членовете на 

комисията да: 

1. придобият обща информация за 

личността на кандидата, неговата 

ангажираност и отговорно отношение 

към подлежащите на изпълнение 

функции; 

2. проверят общите познания на 

кандидата за института на съдебните 

заседатели и тяхната роля в съдебните 

производства по наказателни дела; 

3. направят оценка на нравствените 

и моралните качества на всеки 

кандидат. 

Чл. 68а (3) Когато изслушването е 

проведено от (2) кКомисията, тя  

съставя доклад за проведеното 

събеседване протичането му, който се 

предоставя на общинския съвет в 7-

дневен срок преди гласуването. 

Докладът, заедно с протокола от 

 Създадена е нова ал. 1, 

която регламентира реда 

за провеждане на 

събеседването с 

кандидатите за съдебни 

заседатели.  

Действащите ал. 3 и ал. 4 

на чл. 68а са преместени в 

предложените изменения 

и допълнения на чл. 68в, 

съответно в ал. 2 и 3.  

Действащият чл. 68в е 

поместен в ал. 4, като са 

направените 

необходимите изменения 

и допълнения. 

Създадена е нова ал. 5, 

която цели проследяване 

на мотивите за отказ на 

общинския съвет по 

отношение на 

неодобрените кандидати.  



събеседването се и се публикуват на 

интернет страницата на общинския 

съвет при спазване изискванията на 

Закона за защита на личните данни и 

на Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и 

относно свободното движение на 

такива данни и за отмяна на Директива 

95/46/ЕО (Общ регламент относно 

защитата на данните). в интернет 

заедно с протокола от изслушването. 

Чл. 68а (4) (3) Общинскиятте съвети в 

публично заседание с мнозинство, 

повече от половината от 

присъстващите членове определят 

кандидатите за съдебни заседатели, 

които предлагат за избиране от общите 

събрания по чл. 67а, ал. 1. на 

окръжните и апелативните съдилища, 

а Столичният общински съвет - и на 

общото събрание на апелативния 

специализиран наказателен съд. 

Чл. 68в. (4) Общинскиятте съвети в 

срок три месеца преди изтичането на 

мандата на съдебните заседатели 

изпращат списъка на кандидатите за 

съдебни заседатели заедно с копие от 

решениетоята си и документите по чл. 

68а, ал. 2 на председателите на 



съответните съдилища. 68, ал. 3: 

1. за районните съдилища - до 

председателя на съответния окръжен 

съд; 

2. за окръжните съдилища - до 

председателя на съответния 

апелативен съд; 

3. за специализирания наказателен 

съд - до председателя на апелативния 

специализиран наказателен съд. 

(5) При условията по ал. 4, 

общинският съвет изпраща и списък 

на неодобрените кандидати за съдебни 

заседатели и документите по чл. 68а, 

ал. 2 заедно с копие от решението си, 

съдържащо мотиви за отказа. 

Чл. 68б. Съдебните заседатели се избират 

за: 

1. районните съдилища - от общото 

събрание на съдиите от съответния 

окръжен съд; 

2. окръжните съдилища - от общото 

събрание на съдиите от съответния 

апелативен съд; 

3. специализирания наказателен съд - 

от общото събрание на съдиите от 

апелативния специализиран наказателен 

съд. 

Текстът на действащия чл. 68б е преместен в чл. 67а, ал. 1, като текстът е прецизиран. 

Чл. 68в. Общинските съвети в срок три 

месеца преди изтичането на мандата на 

съдебните заседатели изпращат списъка 

на кандидатите за съдебни заседатели 

Разпоредбата на действащия чл. 68в е оформена в ал. 4 от предвидените в същия член промени, като 

са направени необходимите изменения и допълнения. 



заедно с копие от решенията си и 

документите по чл. 68, ал. 3: 

1. за районните съдилища - до 

председателя на съответния окръжен съд; 

2. за окръжните съдилища - до 

председателя на съответния апелативен 

съд; 

3. за специализирания наказателен съд 

- до председателя на апелативния 

специализиран наказателен съд. 

Чл. 68г. (1) Съдебните заседатели във 

военните съдилища се избират по 

предложение на командирите на 

военните формирования от общото 

събрание на съдиите от военно-

апелативния съд. 

(2) Общото събрание на съдиите от 

военно-апелативния съд определя броя на 

съдебните заседатели за военните 

съдилища, които трябва да бъдат 

предложени от командирите на военните 

формирования. Разпределението на броя 

на съдебните заседатели за военните 

съдилища трябва да е в същото 

съотношение, в което се намира броят на 

военнослужещите в районите на 

военните съдилища. 

(3) Командирите на военните 

формирования може да предложат 

допълнителни лица, чийто брой не 

надхвърля с 20 на сто определения за 

съответния военен съд брой. 

Не се предлагат изменения и допълнения. 



(4) В срок три месеца командирите на 

военните формирования изпращат списък 

с предложените от тях кандидати за 

съдебни заседатели до председателя на 

военно-апелативния съд. Към 

предложенията се прилагат и 

документите по чл. 68, ал. 3. 

(5) Общото събрание на съдиите от 

военно-апелативния съд обсъжда 

представените кандидатури и избира 

съдебните заседатели. 

Чл. 68д. (1) Председателите на 

окръжните, апелативните и на 

апелативния специализиран наказателен 

съд създават комисия, която извършва 

проверка за съответствие с изискванията 

на чл. 67, ал. 1 на кандидатите за съдебни 

заседатели, предложени от общинските 

съвети. 

(2) Когато предложените кандидати са 

по-малко от 50 на сто от определения по 

чл. 67а брой, нов избор не се произвежда 

до попълване на списъка на кандидатите. 

В този случай мандатът на съдебните 

заседатели се удължава до полагането на 

клетва от новоизбраните съдебни 

заседатели. 

(3) Кандидатите, които отговарят на 

изискванията и са избрани, полагат 

клетва пред общото събрание на съдиите 

при съответния районен, окръжен, военен 

и специализиран наказателен съд. 

Чл. 68д. (1) Председателят ите на 

съответния окръжен, окръжните, 

апелативнитеите апелативен и на 

апелативния специализиран 

наказателен съд създават комисия, 

която извършва проверка на 

проведения от общинския съвет 

подбор на съдебни заседатели. за 

съответствие с изискванията на чл. 67, 

ал. 1 на кандидатите за съдебни 

заседатели, предложени от 

общинските съвети. 

(2) Когато комисията по ал. 1 установи 

несъответствия и пропуски в подбора 

на съдебни заседатели, председателят 

на съответния съд изпраща указания 

до общинския съвет като определя 

срок за тяхното отстраняване. 

Когато предложените кандидати са по-

малко от 50 на сто от определения по 

чл. 67а брой, нов избор не се 

 Предложените промени по 

ал. 1 имат за цел от една 

страна, прецизиране на 

текста. 

Създадена е нова ал. 2, 

която прецизира 

правомощията на 

комисията, като 

проверката ще се 

извършва вече върху 

цялата процедура по 

подбор. 

В ал. 4 е регламентирано 

попълването на 

декларация за конфликт 

на интереси от страна на 

съдебните заседатели, а в 

ал. 5 – воденето на 

електронен регистър на 

съдебните заседатели. 

Създадени са и нови ал. 6 



(4) Списъкът на избраните и положили 

клетва съдебни заседатели се публикува 

на страницата на съответния съд в 

интернет. 

произвежда до попълване на списъка 

на кандидатите. В този случай 

мандатът на съдебните заседатели се 

удължава до полагането на клетва от 

новоизбраните съдебни заседатели. 

(3) Кандидатите, които отговарят на 

изискванията и са избрани, полагат 

клетва пред общото събрание на 

съдиите при съответния районен, 

окръжен, военен и специализиран 

наказателен съд. 

(4) В деня на полагане на клетвата по 

ал. 3, избраните кандидати за съдебни 

заседатели попълват декларация за 

конфликт на интереси по образец, 

определен с Наредбата по чл. 75а. 

Съдебните заседатели попълват такава 

декларация и в края на мандата си, 

както и при промяна в декларираните 

обстоятелства за времето, в което 

упражняват функциите си. 

(4) (5) Списъкът на иИзбраните и 

положили клетва съдебни заседатели 

се вписват в единния Електронен 

регистър на съдебните заседатели по 

чл. 75. публикува на страницата на 

съответния съд в интернет. 

(6) Лицата, които не са избрани за 

съдебни заседатели, с писмено искане 

до общинския съвет провел подбора, 

направено в срок от шест месеца 6 

след приключване на процедурата, 

и ал. 7, в които е посочена 

възможността за връщане 

на документи. 

Действащият текст на чл. 

68д, ал. 2 е преместен в 

предложените промени на 

чл. 68е, като са направени 

необходимите изменения 

и допълнения. 



могат да получат обратно 

представените от тях документи. 

Общинският съвет предоставя 

документите в 14 дневен срок от 

получаване на искането. 

(7) В сроковете по ал. 6, право да 

получат представените от тях 

документи имат и съдебните 

заседатели с приключил мандат, които 

не са избрани за следващ пореден 

мандат. Писменото искане се отправя 

до съда, в който съдебните заседатели 

са упражнявали функциите си. 

Чл. 68е. Когато комисията установи, че 

предложените от общинските съвети 

кандидати, отговарящи на изискванията 

на чл. 67, ал. 1, са по-малко от 

определения по чл. 67а брой, 

председателят на съответния съд изпраща 

искане до общинските съвети за 

попълване на списъка на кандидатите за 

съдебни заседатели в срок до един месец 

от постъпване на искането. 

Чл. 68е. Чл. 68д (2) (1) Когато 

комисията по чл. 68д, ал. 1 установи, 

че предложените от общинските 

съвети кандидати са по-малко от 50 на 

сто от определения по чл. 67а, ал. 2 

брой, общото събрание на съдиите не 

извършва нов избор на съдебни 

заседатели не се произвежда до 

попълване на списъка на кандидатите 

с необходимия брой.  

(2) Когато комисията установи, че 

предложените от общинските съвети 

кандидати, отговарящи на 

изискванията на чл. 67, ал. 1, са по-

малко от определения по чл. 67а брой, 

пПредседателят на съответния съд 

изпраща искане до общинските съвети 

за попълване на списъка на 

кандидатите за съдебни заседатели в 

 В ал. 1 и ал. 3 е 

преформулиран текстът на 

чл. 68д, ал. 2. 

Текстът на 68е, е 

прецизиран в ал. 2 от 

предложените изменения 

и допълнения. 



срок до един месец от постъпване на 

искането. 

(3) В този случай мандатът на 

съдебните заседатели се удължава до 

полагането на клетва от новоизбраните 

съдебни заседатели. 

Чл. 69. (1) Мандатът на съдебните 

заседатели е 4 години и започва да тече 

от датата на полагане на клетвата. 

(2) Съдебните заседатели не могат да 

бъдат избирани за повече от два 

последователни мандата към същия съд. 

 

 

 

 

(3) Ако разглеждането на делата, в които 

участват съдебни заседатели, продължи 

след срока по ал. 1, участието им по 

съответните дела продължава до тяхното 

приключване в съответната съдебна 

инстанция. 

Чл. 69. (1) Мандатът на съдебните 

заседатели е 4 5 години и започва да 

тече от датата на полагане на клетвата. 

(2) Съдебните заседатели не могат да 

бъдат избирани за повече от два 

последователни мандата към същия 

съд. По изключение, в случаите на чл. 

68е, ал. 3, мандатът на съдебните 

заседатели се удължава до полагането 

на клетва от новоизбраните такива. 

(3) Ако разглеждането на делата, в 

които участват съдебни заседатели, 

продължи след срока по ал. 1, 

участието им по съответните дела 

продължава до тяхното приключване в 

съответната съдебна инстанция. 

 

 Увеличен е мандатът на 

съдебните заседатели от 4 

на 5 години. 

Текстът на ал. 2 е 

преформулиран с оглед на 

промените в чл. 68е, ал. 3. 

Премахнато е 

ограничението съдебният 

заседател да не може да 

бъде избиран за повече от 

два последователни 

мандата към същия съд. 

Чл. 70. (1) Съдебните заседатели са 

длъжни незабавно да информират 

административния ръководител на 

съответния съд, в случай че бъдат 

привлечени като обвиняеми. 

(2) Административният ръководител на 

съответния съд извършва служебна 

проверка за съдимостта на съдебните 

заседатели на всеки 6 месеца. 

Не се предлагат изменения и допълнения. 



Чл. 71. (1) Съдебният заседател се 

освобождава предсрочно от съответното 

общо събрание по предложение на 

председателя на съда: 

1. по негово искане; 

2. при поставянето му под 

запрещение; 

3. когато е осъден за умишлено 

престъпление; 

4. при трайна невъзможност да 

изпълнява задълженията си повече от 

една година; 

5. когато извърши тежко нарушение 

на задълженията си или системно не ги 

изпълнява, или извърши действие, с 

което уронва престижа на съдебната 

власт включително когато уронването на 

престижа на съдебната власт е последица 

от привличането му като обвиняем за 

умишлено престъпление. 

6. в случай че бъде привлечен като 

обвиняем за умишлено престъпление във 

връзка с упражняване на функции в 

правораздаването; 

7. при възникване или установяване на 

обстоятелство по чл. 67, ал. 3. 

(2) Предложението за предсрочно 

освобождаване на съдебен заседател 

трябва да бъде предоставено на 

членовете на общото събрание на 

съдиите не по-късно от три дни преди 

провеждане на събранието. 

Чл. 71. (1) Съдебният заседател се 

освобождава предсрочно от 

съответното общо събрание по 

предложение на председателя на съда: 

1. по негово искане; 

2. при поставянето му под 

запрещение; 

3. когато е осъден с влязла в сила 

присъда за умишлено престъпление; 

4. при трайна невъзможност да 

изпълнява задълженията си повече от 

една година; 

5. когато извърши тежко 

нарушение на задълженията си или 

системно не ги изпълнява, както и при 

неспазване на установените в 

наредбата по чл. 75а етични принципи 

и правила за поведение. или извърши 

действие, с което уронва престижа на 

съдебната власт включително когато 

уронването на престижа на съдебната 

власт е последица от привличането му 

като обвиняем за умишлено 

престъпление. 

6. в случай че бъде привлечен като 

обвиняем за умишлено престъпление 

във връзка с упражняване на функции 

в правораздаването; 

7. при възникване или установяване 

на обстоятелство по чл. 67, ал. 3. 

(2) В случаите по ал. 1, т. 5 

производството по предсрочно 

Чл. 71. (1) Съдебният заседател 

се освобождава предсрочно от 

съответното общо събрание по 

предложение на председателя 

на съда: 

 

 

3. когато е осъден с влязла в 

сила присъда за умишлено 

престъпление от общ характер; 

 

Прецизирани са 

разпоредбите на ал. 1 – т. 

3 и т. 5, като в 

алтернативното 

предложение е направена 

промяна по отношение на 

основанието за 

предсрочно прекратяване 

на мандата на съдебен 

заседател в случай на 

осъждането му за 

умишлено престъпление, 

като е изрично е пояснено, 

че става въпрос само за 

престъпление от общ 

характер. 

Създадени са нови ал. 2 и 

ал. 3, в които е 

регламентиран редът за 

освобождаването на 

съдебен заседател в 

случаите на ал. 1, т. 5, 

както и възможността за 

налагане на финансова 

санкция. 



(3) Препис от протокола с решението на 

общото събрание се изпраща на съдебния 

заседател, на съответния общински съвет 

или на съответния командир на военно 

формирование. 

освобождаване може да бъде 

инициирано по сигнал на съдия от 

съда, в който съдебния заседател 

изпълнява функциите си.  

(3) След проверка на описаните в 

сигнала обстоятелства и след 

изслушване на съдебния заседател, 

председателят на съда може да 

направи мотивирано предложение до 

общото събрание на съдиите по чл. 

67а, ал. 1 и чл. 68г, ал. 1 за 

предсрочното му освобождаването или 

да му наложи глоба по чл. 74, ал. 1. 

(2) (4) Предложението за предсрочно 

освобождаване на съдебен заседател 

трябва да бъде предоставено на 

членовете на общото събрание на 

съдиите не по-късно от три дни преди 

провеждане на събранието. 

(3) (5) Препис от протокола с 

решението на общото събрание се 

изпраща на съдебния заседател, на 

съответния общински съвет или на 

съответния командир на военно 

формирование. 

Чл. 72. (1) Съдебните заседатели се 

свикват за участие в съдебни заседания 

от председателя на съда най-много за 60 

дни в рамките на една календарна година, 

освен ако разглеждането на делото, в 

което участват, продължи и след този 

срок. 

Чл. 72. (1) Съдебните заседатели се 

свикват за участие в съдебни 

заседания от председателя на съда най-

много за 60 дни в рамките на една 

календарна година, освен ако 

разглеждането на делото, в което 

участват, продължи и след този срок. 

Чл. 72.  

 

 

 

 

 

 

Създадени са нови ал. 3 и 

ал. 4, с които се създава 

възможност за 

командироване на 

съдебни заседатели в друг 

съд в района на съшия 

окръжен съд, в който 



(2) За всяко дело се определят основни и 

резервни съдебни заседатели на 

принципа на случайния подбор чрез 

електронно разпределение. 

(2) За всяко дело се определят основни 

и резервни съдебни заседатели на 

принципа на случайния подбор чрез 

електронно разпределение. 

(3) При недостиг на съдебни 

заседатели в някой съд от района на 

окръжния съд, в рамките на който 

съдебен заседател е избран да 

изпълнява функциите си, последният 

може да бъде командирован за участие 

в определени дела в друг съд от същия 

район. 

(4) Командироването става със заповед 

на председателя на съответния съд, в 

който съдебният заседател упражнява 

функциите си по предложение на 

председателя на съда, в който има 

недостиг на съдебни заседатели. 

 

 

 

 

(3) При недостиг на съдебни 

заседатели в някой съд от 

района на окръжния съд, в 

рамките на който съдебен 

заседател е избран да изпълнява 

функциите си, последният може 

да бъде командирован за 

участие в определени дела в 

друг съд от същия район за не 

повече от 20 (алтернативно 30 

дни) в рамките на една 

календарна година, освен ако 

разглеждането на делото, в 

което участва, продължи и след 

този срок. 

съдебният заседател 

упражнява функциите си. 

Като алтернатива е 

направено предложение за 

ограничаване на дните, за 

които съдебен заседател 

може да бъде 

командирован. 

Чл. 73. (1) За времето, в което съдебните 

заседатели изпълняват функциите си и 

задълженията, свързани с тях, им се 

заплаща възнаграждение от бюджета на 

съдебната власт. 

(2) Възнаграждението на съдебните 

заседатели за всеки заседателен ден се 

определя въз основа на действително 

отработените часове за деня, които 

съответстват на времетраенето на 

съдебното заседание до обявяването на 

съдебния акт, включително и за започнат 

час. В случай на отлагане на съдебното 

Чл. 73. (1) За времето, в което 

съдебните заседатели изпълняват 

функциите си и задълженията, 

свързани с тях, им се заплаща 

възнаграждение от бюджета на 

съдебната власт. 

(2) Възнаграждението на съдебните 

заседатели се определя въз основа на 

действително отработените часове за 

деня и се дължи за участие в открити и 

закрити съдебни заседания, в т.ч. и при 

отлагане на заседанието, за участие в 

тайно съвещание за постановяване на 

 Направените промени 

целят ясното и точно 

регламентиране на 

функциите на съдебните 

заседатели, за 

осъществяването на които 

се дължи възнаграждение. 

Текстът на ал. 3 е 

преформулиран, с оглед 

участието на съдебните 

заседатели и в други 

дейности, освен в 

съдебните заседания. 



заседание на съдебните заседатели се 

заплаща възнаграждение, изчислено по 

реда на ал. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Възнаграждението се изплаща 

ежемесечно за всички заседателни дни на 

съответния месец. 

 

(4) Размерът на възнаграждението на 

съдебните заседатели на ден се равнява 

на eдна двадесет и втора от 60 на сто от 

основната заплата съответно за районен 

съдия, за окръжен съдия и за съдия от 

военен съд, но не по-малко от 20 лв. на 

ден. 

(5) На съдебните заседатели се 

възстановяват разходите за транспорт, 

които са направили във връзка с 

участието си в съдебни заседания. 

 

 

присъда и за извършване на други 

дейности, свързани с упражняване на 

функциите им и свързаните с тях 

задължения, за които не се съставя 

протокол. за всеки заседателен ден се 

определя въз основа на действително 

отработените часове за деня, които 

съответстват на времетраенето на 

съдебното заседание до обявяването на 

съдебния акт, включително и за 

започнат час. В случай на отлагане на 

съдебното заседание на съдебните 

заседатели се заплаща 

възнаграждение, изчислено по реда на 

ал. 4. 

(3) Възнаграждението се изплаща 

ежемесечно за всички заседателни 

отработени за дни на съответния месец 

часове. 

(4) Размерът на възнаграждението на 

съдебните заседатели на ден се 

равнява на eдна двадесет и втора от 60 

на сто от основната заплата съответно 

за районен съдия, за окръжен съдия и 

за съдия от военен съд, но не по-малко 

от 20 лв. на ден. 

(5) На съдебните заседатели се 

възстановяват разходите за транспорт 

и настаняване, които са направили във 

връзка с участието им си в съдебни 

заседания, както и при изпълнение на 

други техни задължения, свързани с 

В ал. 5 е доразвита 

разпоредбата за 

възстановяване на 

направените от съдебните 

заседатели разходи. 

Текстът на действащата 

ал. 6 е преместен в 

новосъздадения чл. 73б, 

ал. 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

(6) В срок до три месеца след полагане на 

клетвата съдебният администратор или 

административният секретар на 

съответния съд и Националният институт 

на правосъдието организират и 

провеждат начално обучение на 

съдебните заседатели. 

упражняването на функциите им на 

съдебни заседатели. 

(6) Редът за изплащане на 

възнагражденията на съдебните 

заседатели, както и размерът на 

подлежащите на възстановяване 

разходи се определят с наредбата по 

чл. 75а. 

В срок до три месеца след полагане на 

клетвата съдебният администратор 

или административният секретар на 

съответния съд и Националният 

институт на правосъдието организират 

и провеждат начално обучение на 

съдебните заседатели. 

 Чл. 73а (1) Ръководителите на 

държавни и общински администрации 

или работодателите, с които съдебните 

заседатели се намират в служебни, 

трудови или приравнени на трудови 

правоотношения са длъжни да оказват 

съдействие на съдебните заседатели за 

упражняване на функциите им. 

(2) За времето, през което упражняват 

функциите си, съдебните заседатели 

имат право на платен отпуск, съгласно 

разпоредбите на Закона за държавния 

служител или Кодекса на труда.  

Съдебните заседатели във военните 

съдилища ползват отпуск по реда на 

чл. 202, ал. 1, т. 3 от Закона за 

отбраната и въоръжените сили. 

Чл. 73а (1) Ръководителите на 

държавни и общински 

администрации или 

работодателите, с които 

съдебните заседатели се 

намират в служебни, трудови 

или приравнени на трудови 

правоотношения са длъжни да 

оказват съдействие на 

съдебните заседатели за 

упражняване на функциите им. 

(2) За времето, през което 

упражняват функциите си, 

съдебните заседатели, които се 

намират в служебни, трудови 

или приравнени на трудови 

правоотношения, имат право да 

Създаден е нов чл. 73а, в 

който е регламентирана 

възможността на 

съдебните заседатели за 

получаване на 

възнаграждение по 

служебни или трудови 

правоотношения. 

Промените предвиждат, 

регламентирания в 

специалните закони 

служебен отпуск, да стане 

платен. 

Алтернативно е 

предложено, загубените в 

резултат на упражняване 

на функциите на съдебен 



получат възстановяване на суми 

за загуба на доход, изчислени 

на база среднодневното брутно 

трудово възнаграждение или 

среднодневния осигурителен 

доход, върху който са внесени 

или дължими осигурителни 

вноски за съответния период, 

след като се направят 

съответните удръжки за данъци 

и осигурителни вноски. 

(3) Възстановяването на сумите 

за загуба на доход се изплащат 

от на бюджета на съдебната 

власт, след предоставяне от 

страна на съдебния заседател на 

документ от работодател, 

удостоверяващ обстоятелствата 

по ал. 2. 

заседател доходи от 

трудови или служебни 

правоотношения, да бъдат 

възстановени от бюджета 

на съдебната власт. Тук 

описаните предложения се 

правят с оглед 

констатираните практики 

в анализираните държави-

членки на ЕС – в 7 от 8те 

анализирани държави, 

съдебните заседатели 

получават наред с 

възнаграждението си за 

времето, през което 

упражняват функциите си, 

също така и обезщетение 

за загубен доходо. 

 Чл. 73б (1) Чл. 73, (6) В срок до три 

месеца след полагане на клетвата 

съдебният администратор или 

административният секретар на 

съответния съд и Националният 

институт на правосъдието организират 

и провеждат начално обучение на 

съдебните заседатели.  

(2) Националният институт на 

правосъдието провежда поне едно 

последващо обучение за поддържане и 

повишаване на квалификацията на 

съдебните заседатели за периода на 

 Създаден е нов чл. 73б, 

който урежда 

първоначалното и 

последващото обучение 

на съдебните заседатели. 

В ал. 1 е преместен 

текстът на действащия чл. 

73, ал. 6. 



техния мандат. 

Чл. 74. (1) Председателят на съда може с 

разпореждане да наложи глоба от 50 до 

500 лв. на съдебен заседател за 

неизпълнение на задълженията му, след 

като му предостави възможност да даде 

обяснения. 

(2) По жалба на наказания съдебен 

заседател председателят на по-горния съд 

може да отмени разпореждането по ал. 1 

или да намали размера на глобата. 

Чл. 74. (1) За неизпълнение на 

задълженията на съдебен заседател, 

както и в случаите на чл. 71, ал. 1, т. 5, 
Ппредседателят на съда може с 

разпореждане да му наложи глоба от 

50 до 500 лв. на съдебен заседател за 

неизпълнение на задълженията му, 

след като му предостави възможност 

да даде обяснения. 

(2) По жалба на наказания съдебен 

заседател председателят на по-горния 

съд може да отмени разпореждането 

по ал. 1 или да намали размера на 

глобата. 

 Текстът е прецизиран с 

оглед направените в 

предходните членове 

предложения за промени. 

Чл. 75. (1) Висшият съдебен съвет приема 

наредба, с която определя: 

1. реда, по който се посочват 

кандидатите за съдебни заседатели; 

2. възнагражденията на съдебните 

заседатели; 

3. други организационни въпроси, 

свързани със съдебните заседатели. 

(2) Наредбата по ал. 1 се обнародва в 

"Държавен вестник". 

Чл. 75. (1) Висшият съдебен съвет 

приема наредба, с която определя: 

1. реда, по който се посочват 

кандидатите за съдебни заседатели; 

2. възнагражденията на съдебните 

заседатели; 

3. други организационни въпроси, 

свързани със съдебните заседатели. 

(2) Наредбата по ал. 1 се обнародва в 

"Държавен вестник". 

(1) Висшият съдебен съвет създава и 

води единен електронен регистър на 

съдебните заседатели.  

(2) Електронният регистър на 

съдебните заседатели съдържа 

информация за всички съдебните 

заседатели на територията на 

 Текстът на чл. 75 е 

идентичен по смисъл с 

текста на чл. 75а, с оглед 

на което е предложено 

неговото отпадане. 

Предвид създаването на 

Електронен регистър на 

съдебните заседатели е 

необходимо неговото 

регламентиране на 

нормативно ниво. С оглед 

на това, действащите 

разпоредби на чл. 75 са 

изцяло заменени от 

такива, уреждащи 

създаването на регистъра. 



Република България, техните 

специалности, мандат, за който са 

избрани и участие в дела. 

(3) Електронният регистър на 

съдебните заседатели се състои от 

публична и непублична част. 

(4) Условията и редът за водене на 

Електронния регистър на съдебните 

заседатели се определят с наредба на 

Пленума на Висшия съдебен съвет. 

Чл. 75а. Пленумът на Висшия съдебен 

съвет приема наредба, с която определя: 

1. условията и реда, по които се 

определя броят на съдебните заседатели, 

както и резервните съдебни заседатели за 

всеки съд; 

2. етични правила за поведение на 

съдебните заседатели; 

3. други организационни въпроси, 

свързани с дейността на съдебните 

заседатели. 

Чл. 75а. Пленумът на Висшия съдебен 

съвет приема наредба, с която урежда: 

определя: 

1. условията и реда, по които се 

определя броят на съдебните 

заседатели, както и резервните 

съдебни заседатели за всеки съд; 

2. процедурата по встъпване на 

съдебните заседатели; 

3. редът за извършване на подбор 

на съдебни заседатели за всяко дело; 

4. редът за призоваване и участие в 

съдебни заседания; 

2. 5. етични принципи и правила за 

поведение на съдебните заседатели; 

6. редът за изплащане на 

възнагражденията на съдебните 

заседатели, както и размерът на 

подлежащите на възстановяване 

разходи; 

3. 7. други организационни 

въпроси, свързани с дейността на 

 Разпоредбите са 

доразвити и прецизирани 

с оглед тези, съдържащи 

се в наредбата. Създадена 

е ал. 2, която заимства 

текстът на действащия чл. 

75, ал. 2, предвиждащ 

обнародване на Наредбата 

в Държавен вестник. 



съдебните заседатели. 

(2) Наредбата по ал. 1 се обнародва в 

"Държавен вестник". 

Чл. 86. (1) Председателят на окръжния 

съд осъществява общо организационно и 

административно ръководство на 

окръжния съд, като: 

1. представлява съда като юридическо 

лице и орган на съдебната власт; 

2. организира работата на съдиите и 

съдебните заседатели; 

3. организира подготовката на 

стажант-юристите; 

4. съвместно със своите заместници 

предлага на общото събрание 

разпределението на съдиите по 

отделения, когато има такива; 

5. определя по предложение на 

общото събрание председателите на 

отделения, когато има такива, за срок 5 

години; 

6. извършва лично или възлага на 

съдия от окръжния съд проверки на 

организацията на дейността на съдиите 

от районните съдилища, както и на 

държавните съдебни изпълнители и на 

съдиите по вписванията; 

7. свиква и ръководи общото събрание 

на съда; 

8. председателства съдебни състави от 

всички отделения, когато има такива, при 

спазване на принципа на случайния 

Чл. 86. (1) Председателят на окръжния 

съд осъществява общо организационно 

и административно ръководство на 

окръжния съд, като: 

1. представлява съда като юридическо 

лице и орган на съдебната власт; 

2. организира работата на съдиите и 

съдебните заседатели; 

3. организира подготовката на 

стажант-юристите; 

4. съвместно със своите заместници 

предлага на общото събрание 

разпределението на съдиите по 

отделения, когато има такива; 

5. определя по предложение на общото 

събрание председателите на 

отделения, когато има такива, за срок 

5 години; 

6. извършва лично или възлага на 

съдия от окръжния съд проверки на 

организацията на дейността на 

съдиите от районните съдилища, както 

и на държавните съдебни изпълнители 

и на съдиите по вписванията; 

7. свиква и ръководи общото събрание 

на съда; 

8. председателства съдебни състави от 

всички отделения, когато има такива, 

при спазване на принципа на 

 Създадена е нова ал. 3 към 

чл. 86, с която се 

регламентира 

задължението на 

председателя на окръжния 

съда да популяризира 

института на съдебните 

заседатели, като с това се 

цели по-голямата 

информираност на 

обществото за функциите 

на съдебните заседатели и 

съответно – увеличаване 

броя на кандидатите. 



подбор при разпределението на делата; 

9. организира повишаването на 

квалификацията на съдиите от съдебния 

район; 

10. свиква съдиите от окръжния съд и 

от районните съдилища за обсъждане на 

доклада по т. 15, на докладите от 

проверките на районните съдилища и на 

становищата по исканията за 

постановяване на тълкувателни решения 

или тълкувателни постановления; 

11. назначава и освобождава от 

длъжност служителите в съда и 

организира работата на отделните 

служби; 

12. командирова съдиите при 

условията на чл. 81, както и държавни 

съдебни изпълнители и съдии по 

вписванията в района на окръжния съд 

при условията на чл. 274 и 290; 

13. ръководи и контролира работата 

на съдебните помощници; 

14. одобрява щатното разписание на 

администрацията на съда след 

обсъждането му от общото събрание на 

окръжния съд; 

15. изготвя годишен доклад за 

дейността на съда и до края на месец 

февруари го предоставя на председателя 

на апелативния съд за включване в 

годишния доклад; 

16. в края на всяко шестмесечие 

случайния подбор при 

разпределението на делата; 

9. организира повишаването на 

квалификацията на съдиите от 

съдебния район; 

10. свиква съдиите от окръжния съд и 

от районните съдилища за обсъждане 

на доклада по т. 15, на докладите от 

проверките на районните съдилища и 

на становищата по исканията за 

постановяване на тълкувателни 

решения или тълкувателни 

постановления; 

11. назначава и освобождава от 

длъжност служителите в съда и 

организира работата на отделните 

служби; 

12. командирова съдиите при 

условията на чл. 81, както и държавни 

съдебни изпълнители и съдии по 

вписванията в района на окръжния съд 

при условията на чл. 274 и 290; 

13. ръководи и контролира работата на 

съдебните помощници; 

14. одобрява щатното разписание на 

администрацията на съда след 

обсъждането му от общото събрание 

на окръжния съд; 

15. изготвя годишен доклад за 

дейността на съда и до края на месец 

февруари го предоставя на 

председателя на апелативния съд за 



предоставя на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет обобщена информация за 

образуването, движението и 

приключването на първоинстанционните 

и въззивните дела, както и за 

окончателно отменените актове от по-

горните инстанции; 

17. предоставя информации, справки и 

статистически данни в електронна форма 

по образци и в срокове, утвърдени от 

съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет, и ги предоставя на съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет и на 

министъра на правосъдието; 

18. организира публикуването на 

актовете на съда на страницата на 

окръжния съд в интернет при спазване на 

изискванията за защита на личните 

данни; 

19. публикува годишния доклад за 

дейността на съда на страницата на 

окръжния съд в интернет в срок до един 

месец от представянето му на 

председателя на апелативния съд; 

20. в съответствие с приетите правила 

определя натовареността по чл. 85, ал. 3, 

т. 7. 

(2) Разпорежданията на председателя и 

утвърдените от него правила за 

организацията на работата на съда са 

задължителни за всички съдии и 

служители в него. 

включване в годишния доклад; 

16. в края на всяко шестмесечие 

предоставя на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет обобщена 

информация за образуването, 

движението и приключването на 

първоинстанционните и въззивните 

дела, както и за окончателно 

отменените актове от по-горните 

инстанции; 

17. предоставя информации, справки и 

статистически данни в електронна 

форма по образци и в срокове, 

утвърдени от съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет, и ги 

предоставя на съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет и на министъра 

на правосъдието; 

18. организира публикуването на 

актовете на съда на страницата на 

окръжния съд в интернет при спазване 

на изискванията за защита на личните 

данни; 

19. публикува годишния доклад за 

дейността на съда на страницата на 

окръжния съд в интернет в срок до 

един месец от представянето му на 

председателя на апелативния съд; 

20. в съответствие с приетите правила 

определя натовареността по чл. 85, ал. 

3, т. 7. 

(2) Разпорежданията на председателя и 



утвърдените от него правила за 

организацията на работата на съда са 

задължителни за всички съдии и 

служители в него.  

(3) Председателят на окръжния съд 

популяризира института на съдебните 

заседатели чрез разработване и 

разпространение на информационни 

материали, както и чрез провеждане на 

информационни кампании поне 

веднъж на всеки две години. 

Чл. 134. (1) Съдиите и прокурорите 

заседават в тоги. 

(2) Военните съдии, военните прокурори 

и военните следователи работят във 

военна униформа. 

(3) Съдебните заседатели заседават в 

съдебно заседание в представително 

облекло. Съдебните заседатели - 

военнослужещи, заседават в съдебно 

заседание във военна униформа. 

Чл. 134. (1) Съдиите, и прокурорите и 

съдебните заседатели заседават в тоги. 

(2) Военните съдии, военните 

прокурори и военните следователи 

работят във военна униформа. 

(3) Съдебните заседатели заседават в 

съдебно заседание в представително 

облекло. Съдебните заседатели - 

военнослужещи, заседават в съдебно 

заседание във военна униформа. 

 Текстът на ал. 1 и ал. 3 е 

променен с цел ясното 

обособяване на членовете 

на състава и решаване на 

проблема с 

неподходящото облекло 

на съдебните заседатели, 

което е предпоставка и за 

спазване на 

регламентираните в 

Наредбата за съдебните 

заседатели етични 

принципи и правила за 

поведение. 

Чл. 404. (1) Ръководител на държавна или 

общинска администрация, на 

организация или работодател, който не 

разреши служебен отпуск на лице, 

призовано за участие като съдебен 

заседател, или препятства участието му в 

съдебно производство, се наказва с глоба 

Чл. 404. (1) Ръководител на държавна 

или общинска администрация, на 

организация или работодател, който не 

разреши служебен отпуск на лице, 

призовано за участие като съдебен 

заседател, или препятства участието 

му в съдебно производство, се наказва 

Чл. 404. (1) Ръководител на 

държавна или общинска 

администрация, на организация 

или работодател, който не 

разреши служебен платен 

отпуск, за военнослужещи - 

отпуск по чл. 202, ал. 1, т. 3 

Предложените промени са 

в съответствие с тези по 

чл. 73, ал. 2, в случай че 

същите бъдат одобрени. 



от 300 до 600 лв. 

(2) Глобата се налага от председателя на 

съда и може да се отмени по реда на 

Гражданския процесуален кодекс. 

с глоба от 300 до 600 лв. 

(2) Глобата се налага от председателя 

на съда и може да се отмени по реда на 

Гражданския процесуален кодекс. 

ЗОВС, на лице, призовано за 

участие като съдебен заседател, 

или препятства участието му в 

съдебно производство, се 

наказва с глоба от 300 до 600 

лв. 

 


