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До: …………………………………………………….. 
(посочете името на общинския съвет) 

 
 

Кандидат за съдебен заседател в:  
 
…………………………………………………………. 

(посочете съда, за който кандидатствате) 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
по чл. 68а, ал. 2 от Закона за съдебната власт 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ 

 

ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ 

1. Имена на кандидата по лична карта 

 

2. ЕГН 

 

3. Настоящ адрес 

 

4. Адрес за кореспонденция 

 

5. Телефонен номер 

 
6. EMAIL 

 

ДАННИ ЗА ЗАВЪРШЕНО В БЪЛГАРИЯ ОБРАЗОВАНИЕ
1
 

7. Степен на завършено образование 

 

8. Серия и номер на диплома (напр. А-10, 001122) или регистрационен номер на документ (напр. 3256-54) 

 

ДАННИ ЗА ЗАВЪРШЕНО В ЧУЖБИНА И ПРИЗНАТО В БЪЛГАРИЯ ОБРАЗОВАНИЕ
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9. Степен на признато в България образование 

10. Номер, дата и издател на документа за признаване 

                                                 
1
 Полета 7 и 8 се попълват ако кандидатът за съдебен заседател е завършил средното си образование след  

1 януари 2007 г., съответно висше образование след 01 януари 2012 г. В този случай, информацията за завършено 

образование се установява служебно, без да е необходимо заявителят да представя съответните документи. 
2
 Полета 9 и 10 се попълват за придобито в чужбина и признато в България образование. В този случай, 

информацията за завършено образование се установява служебно, без да е необходимо заявителят да представя 

съответните документи. 
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ДАННИ ЗА ДЕЙСТВАЩ МАНДАТ НА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ
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11. Посочете съда, в който сте съдебен заседател 

 

 

На основание, чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, декларирам, че не работя 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 кандидатствам за 

съдебен заседател.  

Съгласен съм/Съгласна съм, в случаите на чл. 67а, ал. 6 от Закона за съдебната власт, да 

бъда разпределен/а като съдебен заседател в друг съд, различен от този посочен в настоящото 

заявление, но попадащ в района на същия окръжния съд, в рамките на който съм избран/а да 

упражняват функциите си. 

Съгласен съм/Съгласна съм, в случаите на чл. 72, ал. 3 от Закона за съдебната власт, да 

бъда командирован/а за участие в дела в друг съд, намиращ се в района на окръжния съд, в 

рамките на който изпълнявам функциите си на съдебен заседател, във връзка с което 

декларирам, че:  

 НЕ работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните 

работи или в други органи от системата за национална сигурност 

 ДА, работя в: ………………………………………………………………………………….. 
(посочете в кой съд, прокуратура, следствени органи, МВР или в други органи от системата за 

национална сигурност работите) 

 

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

Приложения: 

Моля, поставете „Х“ в квадратчето с наименованието на документа, който прилагате 

 Автобиография; 

 Копие от диплома за завършено образование; 

 Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, 

че лицето не страда от психично заболяване. 

 

..............................   ...........................................  
 (дата) (подпис на заявителя) 

                                                 
3
 Поле 11 се попълва само ако лицето е съдебен заседател, който кандидатства за следващ мандат и е вписано в 

Електронния регистър на съдебните заседатели. В този случай, заявителят не попълва информацията в полета 

7-10 и не представя документ за завършено образование. 


