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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В 

РАЙОНЕН СЪД - ДЕВНЯ 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Определянето на основни и резервни съдебни заседатели, като 

членове на съдебни състави по наказателни дела се извършва от съдебен 

секретар в три дневен срок преди съдебното заседание, на принципа на 

случайния подбор чрез електронно разпределение. 

Чл. 2. За проведения случаен подбор се разпечатва протокол, който се 

прилага към делото. 

Чл. 3. Съдебните заседатели се уведомяват за насроченото съдебно 

заседание по телефона, като служителят отбелязва с датирана бележка на 

протокола за разпределение за уведомяването. 

Чл. 4. При необходимост, повторен подбор на съдебни заседатели се 

извършва по правилата на чл. 17, ал. 2 от Наредба № 7 от 28. 09. 2017 г. за 

съдебните заседатели, както и при следните обстоятелства: първоначално 

определения съдебен заседател не може да бъде намерен и своевременно 

призован за участие в съдебно заседание или е уведомил писмено или устно  

извършващия разпределението, че по обективни причини не може да участва в 

насроченото съдебно заседание. Мотивите за извършване на повторен подбор се 

записват задължително от съдебния секретар, след което се извършва 

преразпределение на съдебния заседател. 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ 

 

Чл. 5. Административния секретар извършва периодично проверки на 

случаен принцип за наличието на протоколи от случайното разпределение 

приложени по делата. При констатирани липси уведомява председателя на 

състава, а при повторност и административния ръководител на Районен съд – 

Девня.  
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Допълнителни разпоредби : 

 

§ 1. При промяна в нормативната уредба, приетите и утвърдени вътрешни 

правила случайно разпределение на съдебните заседатели в Районен съд - Девня, ще 

бъдат променени. 

§ 2.Правилата да се публикуват на интернет - страницата на Районен съд – 

Девня. 

§ 3. Настоящите правила  отменят дейстащите до момента Вътрешни 

правила за случайно разпределение на съдебни заседатели, утвърдени със 

Заповде № РД – 13 – 160 от 14. 09. 2017 г. и влизат в сила от датата на 

утвърждаването им  със Заповед № РД – 13 – 122 от 23. 08. 2021 г. 

 


