ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На общо събрание на съдиите от Пловдивския апелативен съд бяха
одобрени кандидатите, с изключение на един, за съдебни заседатели
предложени от общинските съвети на Стара Загора, Хасково, Димитровград,
Свиленград, Харманли и Кърджали.
За съдебни заседатели за Окръжен съд-Стара Загора с мандат 20192022 г. са одобрени 39 кандидатури, като 8 от кандидатите са с квалификация
в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности, с което е
изпълнено изискването на чл.68, ал. 5, предложение последно от Закона за
съдебната власт. От общинските съвети на Казанлък, Чирпан, Гълъбово и
Раднево няма постъпили заявления за кандидати за съдебни заседатели,
поради което такива не са предложени.
За съдебни заседатели за Окръжен съд-Хасково с мандат 2019-2022 г.
са одобрени 35 от 36 кандидатури, като е отказано на една кандидатка, която
има наложено административно наказание по чл. 78а от НК за хулиганство.
13 от кандидатите са с квалификация в областта на педагогиката,
психологията и социалните дейности.
За съдебни заседатели за Окръжен съд-Кърджали с мандат 2018-2021 г.
са одобрени 21 кандидатури, като 8 кандидати са с квалификация в областта
на педагогиката, психологията и социалните дейности. Срокът е различен от
останалите, тъй като мандата на настоящите съдебни заседатели изтича на
12.12.2018 г. По предложение на председателя на Окръжен съд-Кърджали
броят на съдебните заседатели е намален от 80 на 40 души. Комисията от
Апелативен съд е изискала от общинските съвети на Ардино и Крумовград
справка за обявена принадлежност към органите по чл.1 от 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, които към настоящия момент все още не са
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получени. За това кандидатите от тези общински съвети ще бъдат
предложени за гласуване, след получаването им. От общински съвет
Момчилград няма постъпили заявления за кандидати за съдебни заседатели,
поради което такива не са предложени.

Припомняме накратко изискванията за съдебни заседатели:
Съдебните заседатели имат равни права и задължения със съдиите.
Кандидатите за съдебни заседатели трябва да са на възраст от 21 до 68
години; да имат настоящ адрес в общината; да са завършили най-малко
средно образование; да не са осъждани за умишлено престъпление,
независимо от реабилитацията и да не страдат от психически заболявания.
Желаещите да станат съдебни заседатели не могат да бъдат съдебни
заседатели в друг съд, не могат да бъдат общински съветници в съдебния
район, за който са избрани. Те нямат право да участват в ръководството на
политическа партия, коалиция или организация с политически цели.
Кандидати не могат да работят в съд, прокуратура, следствени органи, МВР
или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в
района, за който са избрани.
Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка на
кандидатите за съдебни заседатели, трябва да са със специалност педагогика,
психология и социални дейности.
Мандатът на съдебните заседатели е 4 години. Те получават почасово
заплащане за труда си, което е не по-малко от 20 лева на ден.

10.12.2018 г.
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