
ОКРЪЖЕН СЪД - 
КЮСТЕНДИЛ

Определяне на 
съдебни заседатели 

по реда на чл.72 ал.2 
ЗСВ  



  В Окръжен съд Кюстендил са 
утвърдени Вътрешни правила за 

определяне, чрез жребий на основни и 
резервни съдебни заседатели по реда 
на чл.72 ал.2 ЗСВ, в които е описана   

подробно процедурата за избор. 
Правилата са качени и в секция “Съдебни 

заседатели” на страницата на съда в 
интернет: www.kos-bg.eu 

          



 Възприет е принципа за случаен подбор 
чрез електронно разпределение 
посредством програмния продукт 

Law  Choice,  предоставен от Висшия 
съдебен съвет. До 31.12.2013г. се 

използваше версията за разпределение 
на делата, а от 01.01.2014г. се използва 

версия на продукта, инсталирана 
локално на компютъра на Председателя 

на съда.  
 



 В програмния продукт се създават две 
отделни категории за избор на съдебни 

заседатели – „Съдебни заседатели – район 
Кюстендил” и „Съдебни заседатели – район 
Дупница”. Това е обусловено от факта, че 

състави на Окръжен съд Кюстендил заседават 
по първоинстанционни наказателни дела и в 

гр.Дупница, като в тях участват съдебни 
заседатели, избрани от Общинските съвети в 

гр.Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, 
Бобошево, Кочериново и Рила. Във всяка от 
категориите се вписват избраните съдебни 

заседатели при 100% натоварване. 





 След като наказателно дело от общ характер 
се насрочи от съдия – докладчика, 

съответният съдебен деловодител незабавно 
го докладва на Председателя на съда или 

заместващ го Заместник – председател. Ако 
за разглеждане на делото е необходимо 

участието на съдебни заседатели, то 
Председателят на съда или негов Заместник 

определят основни и резервни съдебни 
заседатели. В случаите на чл.28 ал.1 т.2 НПК 
се определят петима съдебни заседатели, а в 

случаите на чл.28 ал.1 т.3 НПК – шестима, 
като се взема предвид и мястото на 

разглеждане на делото.  



  След всеки жребий за 
определяне на съдебни 

заседатели се изготвя протокол 
на хартиен носител за всяко 

отделно дело, който се поставя в 
книгата за случайно 

разпределение на делата, а 
препис се прилага по 

съответното дело. 
 





  Няколко дни преди провеждане на първото 
по делото заседание, съответният съдебен 

секретар по указание на съдия – докладчика 
уведомява необходимия брой съдебни 

заседатели по поредност на проведения 
жребий. След започване на съдебното 

следствие и приключване на заседанието, 
съдебният секретар незабавно докладва 

делото на Председателя на съда или негов 
Заместник. Последният намалява механично с 

една степен в програмния продукт броя на 
участията по дела на всеки съдебен 

заседател, който не е попаднал в  съответния 
съдебен състав. Това се прави с цел 

равномерно натоварване на съдебните 
заседатели. 





 По този ред се определят съдебни заседатели 
и при насрочване на частни наказателни 

дела, за разглеждането на които е 
необходимо участието им – реабилитация, 

замяна на режима на изтърпяване на 
наказанието „лишаване от свобода” с по – 
тежък, замяна на наказанието „пробация” с 

„лишаване от свобода”, замяна на 
наказанието „доживотен затвор” с „лишаване 
от свобода” и др., както и при производства 
по определяне на най – тежко наказание по 

реда на чл.25 вр.чл.23 НК. 



БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО! 

 


