
           

 

                                                     

 

Вх. № 

………………….................. 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ АДВ.ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ  –  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ 

 
Относно: Откриване на процедура за определяне на  съдебни заседатели, определяне 

правила за нейното провеждане. Избиране състав на комисия, която да извърши 

проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, и изготви доклад. 

                    

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

През 2019г. изтича мандатът на съдебните заседатели при Районен съд град 

Исперих. Съгласно Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наредба №7 от 28 септември 

2017г. за съдебните заседатели в определени от закона случаи, в съсатава на 

съдилищата, които разглеждат дела като първа инстанция участват и съдебни 

заседатели. Това са лица, които следва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал.1 и 

ал.3 от ЗСВ и са определени в публично заседание на Общински съвет. 

Броят на съдебните заседатели за Районен съд – Исперих е определен на 

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

писмо с вх.№122 от 15.04.2019г. Окръжен съд Разград ни уведомява за утвърдена 

численост от 20 /двадесет/ съдебни заседатели. Мандатът на съдебните заседатели е 4 

години и започва да тече от датата на полагане на клетвата /чл.69, ал.1 от ЗСВ/. 

Според разпоредбата на чл. 68, ал.1 от ЗСВ, в срок пет месеца преди изтичането 

на мандата на действащите съдебните заседатели в Районен съд Исперих, Общински 

съвети - Исперих, следва да обяви в един местен ежедневник, в електронните медии  и 

на интернет страниците на Община Исперих, откриването на процедурата за 

определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане. В същия срок 

следва да се избере комисия, която да извършва проверка на документите на 

кандидатите за съдебни заседатели, и да изготви доклад. 

Съобразно разпоредбата на чл. 67 и чл.68в от ЗСВ следва да се определи и 

срокът и мястото за подаване на документи на кандидатите за съдебни заседатели за 

Районен съд Исперих мандат 2020г.-2023г. 

Респективно горното: 

1. Предлагам текст на съобщение-обявление за стартиране на процедура по 

избор на съдебни заседатели за Районен съд – Исперих – Приложение №1; 

2.  Следва да се определи комисия в състав от пет члена и предлагам по време 

на заседанието, в което се разглежда докладната да бъдат разгледани 

предложения за членове на комисията и съответно – определени; 

3. Предлагам проект на  „Правила за провеждане на процедура за определяне на 

съдебни заседатели за Районен съд Исперих“. В тези правила са включени 

изисквания на ЗСВ, конкретизирани са задължения на Комисията по т.2 от 

настоящата докладна и са посочени изисквания към кандидатите – 

Приложение №2; 

4. Предлагам в срок до 22.07.2019 г., 17:00 часа, кандидатите за съдебни 

заседатели към Районен съд Исперих да подават необходимите документи в 



           

 

деловодството на Общински съвет – Исперих: град Исперих, ул. „Васил 

Левски“ № 70, втори етаж, кабинет № 121 

5. Предлагам примерен план за действие на Комисият по т. 2 – Приложение № 

4. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, чл.68а и чл. 68в от 

Закона за съдебната власт, предлагам Общински съвет Исперих да вземе следните: 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. В срок до 01.07.2019 г., да се обяви в един местен ежедневник, в 

електронните медии и на интернет страниците на Община Исперих, 

съобщение-Обявление /Приложение № 1/ за откриването на процедурата за 

определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане.  

2. Определя 5 /пет/ членна комисия, която да извърши проверка на документите 

на кандидатите за съдебни заседатели, и изготви доклад, в състав: 

Председател: Хамди Нурула – Зам.-председател на Общински съвет-

Исперих; 

Член 1. Айдън Хюсеин; 

Член 2. Виргиния Станкова; 

Член 3. Росица Митева; 

Член 4. Бехчет Сюлейман. 

3. Определям до 22.07.2019 г., 17:00 часа, да тече приемане на необходимите 

документи на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд Исперих в 

деловодството на Общински съвет – Исперих: град Исперих, ул. „Васил 

Левски“ № 70, втори етаж, кабинет № 121 

4. Приема Правила за провеждане на процедура за определяне на съдебни 

заседатели за Районех съд Исперих – Приложение № 3; 

5. Приема примерен план за действие на Комисията по т. 2. – Приложение № 4. 

 

 

 

С уважение, 

 

Адв.Даниел Димитров 

Председател на Общински съвет Исперих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

Приложение №1 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ-ОБЯВЛЕНИЕ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

На основание чл.68, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, чл.21, ал.1, т.23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 

..................... от ............................ по Протокол ........................... на Общински съвет – 

Исперих, открива процедура за определяне на  съдебни заседатели към Районен съд 

Исперих за мандат 2020 – 2023 г., с определен брой от 20 (двадесет) кандидати, 

съгласно Решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Разград. 

Изисквания към кандидатите: 
За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:   

• е на възраст от 21 до 68 години; 

• има настоящ адрес в община Исперих, която попада в рамките на съдебния район на 

Окръжен съд – Разград; 

• има завършено най-малко средно образование; 

• не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията /установява 

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

• не страда от психически заболявания; 

• не е съдебен заседател в друг съд; 

• не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства; 

• не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 

политически цели; 

• не 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. 

 

Необходими документи за кандидатстване: 

• Подробна автобиография, подписана от кандидата; 

• Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

• Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 

• Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Исперих да се обръща за 

препоръки; 

• Мотивационно писмо; 

• Писмено съгласие – Приложение № 1.3; 

• Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ – Приложение №1.2; 

• 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. 

 

Място и срок за подаване на документите: 

В срок до 22.07.2019 г., 17:00 часа, кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд 

Исперих подават необходимите документи в Деловодството на Общински съвет – 

Исперих: град Исперих, ул. „Васил Левски“ №70,втори етаж, кабинет.........  

Част от документите са по утвърдени като образци от Общински съвет – Исперих, 

както следва: 
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•Заявление за кандидатстване (Приложение № 1.1); 

•Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение № 1.2); 

•Писмено съгласие (Приложение № 1.3). 

 

 

 

Начин и ред за провеждане на процедурата: 

 

С Решение № .......... от ...............2019г. по Протокол .................. на Общински съвет – 

Исперих е избрана временна комисия, която да извърши проверка на документите на 

кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд Исперих, и да изготви доклад. 

ВАЖНО: Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните 

автобиографии, мотивационни писма, препоръки  и  документи 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., се 

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

датата на изслушването им. 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. 

  

            Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично 

заседание, като всеки член може да задава въпроси. 

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. 

            След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за 

протичането му, който се предоставя на Общински съвет- Исперих в 7-дневен срок 

преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Община Исперих заедно с 

протокола от изслушването. 

 

            Общински съвет Исперих в публично заседание с мнозинство, повече от 

половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели, 

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

 

 

................................... – 

Председател Временната комисия към Общински съвет – Исперих 
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Приложение №1.1 – Заявление 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 
Долуподписаният/та/,................................................................................................. 
                                   (собствено,     бащино,     фамилно име ) 

 

притежаващ/а/ лична карта №.......................... издадена от 

....................................на .................... г., ЕГН ..........................................с настоящ 

адрес:.............................................................................................................................. 

 

тел………………………………………….., e-mail: ………………..... . 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Желая да бъда избран за съдебен заседател за Районен съд – Исперих в 

съдебния район на Окръжен съд – Разград. Прилагам документи, с които 

доказвам съответствието ми с изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната 

власт: 

□ Подробна автобиография, подписана лично от мен; 

□ Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

□ Медицинско удостоверение, че не страдам от психическо заболяване; 

□ Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Исперих да се обръща 

за препоръки; 

□ Мотивационно писмо; 

□ Писмено съгласие по образец /Приложение №1.3/; 

□ Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 по образец /Приложение 

№1.2/; 

□ 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. 

 

 

 

град .................................... 

дата: ...................................    Декларатор: ......................... 

 

 

 



           

 

                                                                                           Приложение №1.2 – Декларация 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 
за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ 

 

 

Долуподписаният/та/,........................................................................................ 
                                           (собствено,     бащино,     фамилно ) 

 

притежаващ/а/ лична карта №.......................... издадена от ............................. 

на .................... г., ЕГН................................., с настоящ адрес:.......................... 

................................................................................................................................ 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Не съм съдебен заседател в друг съд; 

2. Не съм общински съветник от съдебния район, за който съм 

избран; 

3. Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция 

или организация с политически цели; 

4. 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 съм 

избран. 
 
 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, за 

даване на неверни данни. 

 

град .................................... 

дата: ...................................    Декларатор: ......................... 

 
 
 

 



           

 

                                                                                          Приложение №1.3 – Писмено съгласие 

 

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ 

 

 

 

П И С М Е Н О  С Ъ Г Л А С И Е  

 

Долуподписаният/та/,.................................................................................... 
                                   (собствено,     бащино,     фамилно име) 

 

притежаващ/а/ лична карта №.......................... издадена от 

....................................на .................... г., ЕГН ...................................................... 

с настоящ  адрес:................................................................................................... 

 

тел………………………………………….., e-mail: ………………................... 
 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Уведомявам Ви, че съм съгласен/а/ да бъда избран/а/ за 

СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ за Районен съд – Исперих в съдебния 

район на  Окръжен съд - Разград. 

 

 

 

 

 

 

 

град .................................... 

дата: ...................................    Декларатор: ......................... 
 

 

 

 

 

 



           

 

Приложение №3 

 

ПРОЕКТ НА 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 
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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. 

 

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. 
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Настоящите Правила са приети с Решение №.............. от ............................... по 

Протокол............................ на Общински съвет Исперих.



           

 

Приложение №4 

ПРИМЕРЕН ПЛАН 

за действие на Комисията по чл.68 от ЗСВ за извършване на проверка  

на документите на кандидатите за съдебни заседатели  

към Районен съд Исперих 

 
№ Процедури, действия и решения Правно 

основание 

от ЗСВ 

Време (дни/часове) спрямо 

приключване на процедурата 

Срок до дата 

(вкл.) 

1. Приключване на мандата на действащите съдебни 

 заседатели към Районен съд Исперих 

Чл.69 от ЗСВ 

/изм.ДВ. бр.50  

от 1 Юли 2016г./ 

Мандатът на съдебните заседатели е  

5 години, който започва да тече  

от датата на полагане на клетвата. 

До 31.12.2019г. 

2. Общите събрания на съдиите от Окръжен съд Разград  

определят броя на съдебните заседатели за районните  

съдилища, попадащи в техния съдебен район. 

Чл.67а от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

Не по-късно от 8 месеца  

преди изтичане на мандата  

на действащите съдебните  

заседатели 

До 30.04.2019г. 

3. Председателите на окръжните съдилища съобщават  

на общинските съвети броя съдебни заседатели, които трябва  

да бъдат избрани. 

Чл.67б от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

В срок 6 месеца преди изтичането  

на мандата на  

действащите съдебните заседатели 

До 30.06.2019г. 

4. Общински съвет Исперих определя с решение състава  

на комисията по чл.68, приема правила за действие и 

примерен план по дати 

Чл.68 от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

В срок 5 месеца преди изтичането  

на мандата на  

действащите съдебните заседатели  

Сесия  

на Общински  

съвет Исперих  

за месец  

юни  

/примерна  

дата 23.06.2019г./ 

5.  Общинските съвети Исперих, обявяват в  

един местен ежедневник, в електронните медии,  

на интернет страниците на Община Исперих,  

откриването на процедурата за определяне на  

нови съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане.  

Чл.68 от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

В срок 5 месеца преди изтичането  

на мандата на  

действащите съдебните заседатели  

До 01.07.2019г. 



           

 

В същия срок общинските съвети избират комисии,  

които извършват проверка на документите на кандидатите  

за съдебни заседатели, и изготвят доклад. 

6. Събиране на документи по чл. 67 от ЗСВ на кандидатите  

за съдебни заседатели към Районен съд Исперих. 

Дата: до 22.07.2019г., 17:00 часа; 

Място: град Исперих, ул. „Васил Левски“ №70, втори  

етаж, кабинет №121  

- - До 22.07.2019г. 

7. Комисията по чл.68 от ЗСВ изготвя списъкът на допуснатите  

до участие кандидати, заедно с техните  

автобиографии, мотивационни писма и препоръки, 

и документи за извършена проверка по реда на  

Закон 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., които се публикуват на интернет страницата на  

Община Исперих 

Чл.68, ал.5 от  

ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

най-малко 14 дни преди датата  

на изслушването по чл. 68а от ЗСВ 

05.08.2019г. 

8. Комисията уведомява кандидатите писмено за мястото и  

часа на провеждане на събеседването 

Правила за 

 провеждане на 

 процедура за 

 определяне на 

 съдебни 

заседатели за 

 Районе съд 

 Исперих 

Не по-късно от три работни  

дни преди изслушването  

на кандидатите за съдебни  

заседатели 

До 09.08.2019г. 

9.  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 

Чл.68а, ал.2 

 от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

Не по-късно от три работни  

дни преди изслушването  

на кандидатите за съдебни  

заседатели 

До 09.08.2019г. 

10. Провеждане на изслушване в публично заседание  

на допуснатите кандидати за съдебни  заседеатели  

Чл.68а от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

- 12.08.2019г. 
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към Районен съд Исперих. Същите се явяват  

лично пред комисията по чл.68 от ЗСВ и участват  

в събеседването като отговарят на определени въпроси  

на членовете на Последната. 

 

от 5 Март 2019г./ 

11. Комисията по чл.68 от ЗСВ за извършване на проверка  

на документите на кандидатите за съдебни заседатели  

към Районен съд Исперих съставя доклад за протичане  

на изслушване на кандидатите за съдебни заседатели 

Чл.68а, ал.3 

 от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

До три дни след изслушването 14.08.2019г. 

12. Комисията по чл.68 от ЗСВ за извършване на проверка  

на документите на кандидатите за съдебни заседатели  

към Районен съд Исперих представя доклада от 

изслушването на кандидатите за съдебни заседатели  

на председателя на Общински съвет Исперих 

Чл.68а, ал.3 

 от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

В 7-дневен срок преди гласуването 16.08.2019г. 

13. Общински съвет Исперих, чрез свое решение,  

в публично заседание с мнозинство, повече от половината  

от присъстващите членове определят кандидатите за  

нови съдебни заседатели, които предлагат за избиране  

от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Разград  

Чл.68а, ал.4  

от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

- Сесия  

на Общински  

съвет Исперих  

за месец  

август  

/примерна  

дата 23.08.2019г./ 

14. Общинските съвети Исперих  изпращат списъка на  

Определените нови съдебни заседатели заедно с  

копие от решенията си и документите по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ  

до председателя на Окръжен съд Разград 

Чл.68в от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

В срок три месеца преди  

изтичането на мандата  

на действащите съдебните  

заседатели 

До 30.09.2019г. 

15. Комисията по чл.68д от ЗСВ извършва проверка за  

съответствия, предвидени в закона. 

Чл.8, ал.2  

от Наредба №7  

от 28.09.2017г.  

за  

съдебни 

заседатели 

В едномесечен срок от получаване на 

списъка на определените  

нови съдебни заседатели заедно с  

копие от решенията си  

и документите по чл. 68, ал. 3 от  

ЗСВ  до председателя на  

Окръжен съд Разград 

До 31.10.2019г. 

16. Когато комисията по чл. 68д ЗСВ установи, че предложените  Чл.8, ал.4   До 31.10.2019г. 
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от общинските съвети кандидати, отговарящи на изискванията, 

са по-малко от определения по реда на предходните разпоредби  

брой, председателят на съответния окръжен съд изпраща искане  

до общинските съвети за попълване на списъка на кандидатите  

за съдебни заседатели в срок до един месец от постъпване  

на искането. По същия начин се процедира, когато се установи,  

че броят на лицата, включени в списъка и  

притежаващи квалификация в областта на  

педагогиката, психологията и социалните дейности, е под 10 на  

сто от всички лица в списъка. 

от Наредба №7  

от 28.09.2017г.  

за  

съдебни 

заседатели 

17. Общински съвет Исперих попълва списъка на кандидатите  

за съдебни заседатели към Районен съд Исперих при наличие  

на обстоятелствата по чл. 8, ал.4 от Наредба №7 от 28.09.2017г.  

за съдебни заседатели 

Чл.8, ал.4  

от Наредба №7  

от 28.09.2017г.  

за  

съдебни 

заседатели 

В срок до един месец от постъпване  

на искането на Комисията по  

чл.68д от ЗСВ 

30.11.2019г. 

18. Избор на нови съдебни заседатели към Районен съд Исперих  

от председателя на Окръжен съд Разград 

Чл.9  

от Наредба №7  

от 28.09.2017г.  

за  

съдебни 

заседатели 

Не по-късно от един месец  

преди изтичане на мандата  

на действащите съдебни заседатели 

30.11.2019г. 

19. Насрочване на Общо събрание на съдиите към Районен  

съд Исперих за полагане на клетва на новоопределените  

съдебни заседатели 

Чл.10, ал.1 

от Наредба №7  

от 28.09.2017г.  

за  

съдебни 

заседатели 

Последният работен ден от  

мандата на действащите  

съдебни заседатели към  

Районен съд Исперих 

31.12.2019г. 

 

 

 

 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


