
СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ  

В РАЙОНЕН СЪД ГР.КАВАРНА 

за мандат 2015 г. - 2019 г. 
 

 

ОБЩИНА КАВАРНА 

     1.Валя Танева Йорданова  

     2. Варвара Трифонова Николова 

    3. Василка Желязкова Ганева  

    4. Георги Атанасов Алексиев 

    5. Даниела Мирчева Николова  

    6. Деспина Ставрева Петрова 

    7. Диана Божимирова Манолова 

    8. Елена Дончева Русева - Милкова 

    9. Елена Костадинова Ташкова 

    10. Иванка Маринова Порожанова  

    11. Йордан Атанасов Караянев 

    12. Катя Илиева Илиева 

    13. Мариана Станкова Граматикова 

     14. Нина Георгиева Ставрева  

    15. Тодорка Иванова Дечкова 

     16. Цонка Николова Ганева 

 

 

ОБЩИНА ШАБЛА 

    1. Стефка Василева Балева - Пеева 

    2. Димитрина Иванова Станева  

    3. Янко Колев Цонков 

    4. Кремена Красимирова Николова 

    5. Деян Георгиев Димитров  

    6. Керанка Димитрова Арабаджиева 

    7. Елка Йорданова Жечева 

    8. Нина Иванова Петрова  

    9. Полина Костова Калчева 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКОН за съдебната власт 

 

Раздел II 

Съдебни заседатели 
 

 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. 

 Чл. 67. (1) Съдебен заседател е дееспособен български гражданин, 

който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на 

определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име в обществото и 

не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията. 

 (2) Съдебни заседатели във военните съдилища могат да са генерали 

(адмирали), офицери и сержанти на военна служба. 

 Чл. 68. (1) Общинските съвети, които се намират в съдебния район на 

съответния съд, правят предложения за съдебни заседатели, като най-малко 

10 на сто от лицата, които се предлагат, са с педагогическа квалификация. 

 (2) Столичният общински съвет прави предложения за съдебните 

заседатели за специализирания наказателен съд. 

 (3) Съдебните заседатели се определят 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. 

 (4) Съдебните заседатели във военните съдилища се определят по 

предложение на командирите на поделенията от общото събрание на съдиите 

от военно-апелативния съд. 

 Чл. 69. (1) Мандатът на съдебните заседатели е 5 години, който започва 

да тече от датата на полагане на клетвата по чл. 70. 

 (2) Ако разглеждането на делото, в което участват съдебни заседатели, 

продължи след срока по ал. 1, мандатът им продължава до приключването на 

делото в съответната съдебна инстанция. 

 Чл. 70. Съдебните заседатели полагат клетва пред съответното общо 

събрание. 

 Чл. 71. 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. 

 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. 

 (2) За всеки съдебен състав чрез жребий се определят основни и 

резервни съдебни заседатели. 

 Чл. 73. За участието си в съдебни заседания съдебните заседатели 

получават възнаграждение от бюджета на съдебната власт. 

 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. 75. (Обявен за противоконституционен с Решение № 10 на КС на 

РБ - ДВ, бр. 93 от 2011 г.)  

 
 (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".  

 


