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        НАЧАЛНО  ОБУЧЕНИЕ  
 
           за съдебни заседатели  
 
                                      (Модул І) 
 
 
  
 



Същност на длъжността 
„съдебен заседател“ 

 
Основен принцип на наказателния 

процес установен с чл.8 от НПК 
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Статут и функции на съдебните 
заседатели 

Съдебните заседатели са част от 
колективен правораздавателен 

орган – съдебен състав, който  
ръководи наказателния процес в 

неговата съдебна фаза и решава с 
присъда въпросите по делото. 
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 Съдебните заседатели  са  носители на 
обществен мандат.  Длъжността "съдебен 
заседател" не е професия, а е изява на 
граждански и обществен дълг.  

 Съдебни заседатели имат петгодишен мандат. 
Встъпването в длъжност на съдебен 
заседател става след полагане на клетва. 

 Общото събрание на съдебните заседатели 
избира Съвет и приема Вътрешни правила, с 
които се уреждат организацията на работа и 
етичните правила 
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 Няма определен минимум участия. 
 

 Съдебният заседател има право да бъде 
освободен предсрочно. 
 

 Съдебният  заседател не може да 
упълномощава друго лице да участва от 
негово име и на негово място.  
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Съдебният състав е неизменен –
делото се разглежда от един и 

същи състав на съда от 
започването до завършването му.  

 



 Само по наказателни дела 
 

 Само в първа инстанция (районен или окръжен съд) 
 

 Видове първоинстанционни състави:  
- 1 съдия:  (престъплението се наказва с до пет години 

лишаване от свобода) 
- 1 съдия + 2 съдебни заседатели: 
(престъплението се наказва с повече от пет години лишаване от 

свобода) 
-   2 съдии + 3 съдебни заседатели 
(престъплението се наказва с не по-малко от петнадесет години 

лишаване от свобода, или друго по-тежко наказание) 
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Съдебният заседател трябва да:    
 - се ръководи от презумпцията за 

невиновност (чл. 16 НПК);  
- да действа по вътрешно убеждение 

(чл. 14 НПК); 
- да бъде независим (чл. 10 НПК); 
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Право да се запознае с делото; 
 

Право на отвод – отказ от 
участие в съдебно заседание 

(чл. 29 от НПК)  
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Права и задължения на 
съдебните заседатели 

  Съдебните заседатели имат 
еднакви права със съдиите; 

 
Имат право да задават въпроси- 

чрез председателя на състава. 
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 За участието си в съдебни 
заседания съдебните 
заседатели получават 

възнаграждение от бюджета на 
съдебната власт.  
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 Съдебният заседател е длъжен да 
се яви навреме за съдебното 

заседание,  облечен в 
представително облекло; 

 При влизане в съдебната зала 
следва да изключи мобилния си 

телефон. 
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Права и задължения на 
съдебните заседатели 

 
 Съдебният заседател е длъжен да 

освободи деня си от други задължения.  
 Съдебният заседател не може да 

напуска заседанието, преди 
председателят на състава да е обявил 

почивка. 
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Недопустимо е съдебният 
заседател да показва 

предубеденост и 
дискриминационно отношение 

към участниците в процеса. 
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 Съдебният заседател  е длъжен да  
пази държавна, служебна и лична 
тайна; 

 Няма право да изразява 
предварително становище по делото;  

 Няма право да дава изявления пред 
журналисти във връзка с 
разглежданите дела. 
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Често срещани въпроси  
във връзка със задължнията на 

съдебния заседател 
 

Какви са задълженията Ви, ако сте: 
 възпрепятстван за продължителен период от 

време да изпълнявате функциите си като 
съдебен заседател? 

 
 възпрепятстван да се явите на конкретно 

заседание поради временна невъзможност? 
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КОИ СА УЧАСТНИЦИТЕ В ЕДНО НАКАЗАТЕЛНО 
ДЕЛО? 

 Страни по делото са: 
- прокурорът (функция по обвинение) 
- подсъдимият и неговият защитник (функция 
по защита)  

Страните са равнопоставени. 
 

 Съдът не е страна! Съдът е ръководно-
решаващ орган.  
  

 Всички останали са участници: вещи лица, 
свидетели и др. 
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КОЙ КЪДЕ СТОИ В СЪДЕБНА ЗАЛА? 

1 – Съдия 
 
2 – Съдебен заседател 
 
3 - Съдебен заседател 
 
4 – Съдебен секретар 
 
5 – Прокурор 
 
6 – Подсъдим, 

защитник 
7– Свидетел, вещо 

лице 

2 1 3 4 

5 
7 
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  Съдебният заседател изразява  
становище преди съдията - 
необвързано и по вътрешно 

убеждение. 
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 Съдиите и съдебните заседатели 
имат равен глас при постановяване 

на присъдата; 
 

 Съдиите и съдебните заседатели 
имат право на особено мнение.  
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При неизпълнение на своите 
задълженията  на съдебните 

заседатели може да бъде 
налагана глоба. 
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 Досъдебно производство 
 Обвинителен акт 
 Протокол за избор на съдия – 

докладчик 
 Разпореждане за насрочване на 

съдебно заседание 
 Списък на призованите лица 
 Протокол от съдебно заседание 
 Присъда 



Наказателния кодекс (НК) 
 
Наказателно процесуален кодекс (НПК) 
 
Правилник за администрацията в 
съдилищата. 
 
 
 23 



24 

 
 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 
    

При провеждането на обучението на съдебните заседатели при Районен 
съд – Бургас, мандат 2014 – 2019 са използвани материали от в 
въвеждащото обучение за съдебни заседатели (Модул І), което е част от 
Обучителна програма в три модула, изготвена по проект „Програма за 
обучение на компетентни и мотивирани съдебни заседатели” на Окръжен 
съд – Велико Търново. Матералите са разработени в рамките на проект  
„Усъвършенстване на работните процеси в съда“ на сдружение „Програма 
за развитие на съдебната система” и финансиран от Фондация „Америка 
за България в рамките на който Районен съд – Бургас участва като 
пилотен съд.  
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