ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА
В ОКРЪЖЕН СЪД- ТЪРГОВИЩЕ
I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ
1. Настоящите правила регламентират процеса на разпределение на делата
между съдиите в Окръжен съд - Търговище с оглед спазване разпоредбата на чл. 9 от
Закона за съдебната власт за случайния подбор.
2. Правилата имат за цел да гарантират прозрачност и безпристрастност при
разпределението на делата, както и равномерност в натоварването на съдиите.
3. Същите са изготвени в съответствие с установените правила на Единната
методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата,
приета с Протокол № 57/04.12.2014 година на Висшия съдебен съвет, изменена и
актуализирана с Решение по Протокол № 13/19.03.2015 година на ВСС,
Централизираната система за разпределение на делата /ЦСРД/, Правилата на
Системата за изчисляване на натовареността на съдиите /СИНС/, в сила от 01.04.2016
година, решенията на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Търговище и
Решение на ВСС за въвеждане и използване на Централизираната система за
разпределение на делата /ЦСРД/ от 01.10.2015 година.
II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор
по отделения /"наказателно", „гражданско и търговско"/ от съответния
заместник-председател чрез предоставения от Висшия съдебен съвет програмен
продукт - Централизираната система за разпределение на дела /ЦСРД/.
2. При отсъствие на заместник-председател разпределението се извършва от
определения със заповед на председателя на съда съдия.
3. Новопостъпилите книжа, по които се образуват дела се докладват на
съответния заместник-председател в деня на постъпването им или най-късно на
следващия ден. Книжата, касаещи гражданско, търговско и фирмено отделение се
докладват на заместник-председател - ръководител на гражданско и търговско
отделение, който ги разпределя по материя - граждански, търговски и фирмени, а
книжата, касаещи наказателно отделение се докладват на заместник-председател ръководител наказателно отделение.
4. Книжата, по които се образуват бързи производства по глава XXV ГПК, се
докладват за образуване в деня на постъпването им, а книжата, по които има искания
за допускане на обезпечени се докладват в деня и часа на постъпването им.
5. Делата от съответния вид се образуват по поредност на постъпването им.
6. Протоколът за разпределение, подписан от разпределящия се прилага по
делото, а вторият в папка.
7. Съдебните състави по граждански, търговски и наказателни дела са
постоянни и се определят на шестмесечие от заместник-председателя и ръководител
на съответното отделение.
III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРУПИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА
Разпределението на делата да се извършва на база обособени категории
(според предмета на делото ) по следните видове:
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1. Граждански и търговски дела:
Първоинстанционни граждански дела
• Граждански 1 - облигационни и вещни искове
• Граждански 1 - чл.ЮО от СК
• Граждански 1 - други
• Граждански 1 - иск по чл.74 ЗОПДНПИ
• Граждански 1 - искове по СК
• Частни граждански дела 1
Второинстанционни граждански дела
• Граждански 2 - вещни искове
• Граждански 2 - делби
• Граждански 2 - други
• Граждански 2 - искове по СК
• Граждански 2 - облигационни искове
• Граждански 2 - трудови спорове
• ЧГРД2
Търговски дела
• Възражения по чл. 690 ТЗ
• Жалби по чл.25 ЗТР
• Жалби по чл.679 ТЗ
• Търговски дела 1 - при отвод на съдиите от търговско отделение
• Търговски дела 1
• Търговски дела 1 - несъстоятелност
• Търговски дела 1 - чл. 155 ТЗ
• Частни търговски дела 1
• Търговски дела 1 - с участието на всички съдии от търговско и гражданско
отделение с изключение на Зам. председател - съдия Т. Петков. (Заповед
АЗ-6/19.01.2017г.)
Второинстанционни търговски дела
• Въззивни търговски дела
• Въззивни частни търговски дела
Фирмени дела
Наказателни дела (НК):
Първоинстанционни наказателни дела
• НАХД
• НАХД Чл.83а-Чл.83е ЗАНН
• НОХД
• НОХД - глава XXIX НПК
• НОХД - чл.219, чл.252-260 НК
• ЧНД
• ЧНД - чл. 243, ал. 4 НПК
• ЧНД - чл.451 НПК
• Наказателни дела I инстанция— при отвод на съдиите от наказателно
отделение (Заповед 59/25.11.2016г.)
Секретни първоинстанционни наказателни дела
• ЧНД Секретно
Второинстанционни наказателни дела
• ВНАХД

•
•
•
•
•

ВНОХД
ВНЧХ
ВЧНД
ВЧНД - чл,243, ал.7 НПК
Въззивни наказателни дела - граждански съдии

• Наказателни дела II инстанция— при отвод на съдиите от наказателно
отделение (Заповед АЗ-50/13.06.2017г.)
•
IV. ПРАВИЛА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ЧРЕЗ
ОПЦИИТЕ „АВТОМАТИЧНО", „РЪЧНО" И „ПО ДЕЖУРСТВО"
Правила за разпределение на граждански и търговски дела.
Особени хипотези при приложението на принципа за случайно разпределение
при гражданските, търговските и фирмените дела в Окръжен съд - Търговище са:
1. При необходимост за насрочване на дело от съдия-докладчик в чужд
съдебен състав, делото се разглежда от състава определен за този срок, като съдията
докладчик заменя съдията с най-нисък ранг, определен съобразно разпоредбата на
чл. 237 от ЗСВ.
2. При невъзможност член на съдебен състав на гражданско, търговско или
наказателно отделения да участва в разглеждането на дадено дело, заместващ съдия
се избира на случаен принцип, чрез програмата „LAW CHOICE". Изборът на
„заместник" по посочения начин се извършва от председателя на съда. При негово
отсъствие от съответния заместник-председател.
3. Съдиите спрямо, които са налице основанията на чл. 29, ал. 1 НПК и чл. 22,
ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, и т. 5 от ГПК по дадено дело, се изключват при разпределянето
на това дело от разпределящия този вид дела заместник- председател.
5. При връщане на прекратено дело за разглеждане по компетентност - след
спор за подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на първоначално
определения докладчик.
6. При отмяна или обезсилване на съдебно решение и връщане на делото за
разглеждане от друг състав на същия съд- делото се разпределя на случаен принцип,
но без участието на състава, постановил обезсиленото решение.
7. При постъпили молби за обезпечение на иск делото се разпределя на
случаен принцип, като се изключват съдиите, за които е налице обективна
невъзможност (поради отсъствие в деня на постъпване )да разгледат и да се
произнесат по молбата в установения от закона срок.
8. При отказ да се приеме насрещен иск за разглеждане във висящо
производство, новообразуваното дело по насрещния иск се разпределя на
докладчика, определен за разглеждане на първоначалния иск (в производството, по
който е предявен насрещния).
9 При постъпила една и съща искова молба (в това число молба, жалба, искане)
няколко пъти и съответно образувани няколко дела, всички дела се присъединяват
към първоначално образуваното дело и се разглеждат от първият разпределен съдия
докладчик, съгласно случайното разпределение на делата.
10.
При връщане на делото на Районен съд, ДСИ и Частен съдебен
изпълнител, поради неправилното му администриране при следващото внасяне на
делото от PC, ЧСИ, то се разпределя на първоначално определения на случаен
принцип докладчик.
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11. Върнатите след инсганционен контрол дела с отменени прекратителни
определения и с прекратителни определения за провеждане на производства по чл.
247 и чл. 248 от ГПК, се разглеждат от първоначално определения по принципа на
случайния подбор докладчик.
12. При постъпване на допълнителна въззивна жалба срещу допълнително
решение, същата не се разпределя на случаен принцип, а се разпределя на
определения на случаен принцип докладчик по първоначалната въззивна жалба.
13. При постъпила молба с правно основание чл. 646 и чл. 647 от ТЗ за
обявяване нищожност на действия и сделки и отменителни искове делото се
разпределя на случаен принцип, но без участието на съдията 'докладчик по делото за
несъстоятелност, във връзка с което са предявени исковете.
14. При постъпила молба с правно основание чл. 679 от ТЗ за отмяна на
решения на събранието на кредиторите делото се разпределя на случаен принцип, но
без участието на съдията докладчик по делото за несъстоятелност.
15. През съдебните ваканции всички производства, по които са образувани
дела се разпределят на принципа на случайното разпределение между всички съдии.
Делата с процесуални срокове за произнасяне - едномесечни се разпределят между
съдиите, които са на работа. Една седмица преди излизане в годишен отпуск
разпределянето на този вид дела се спира на излизащия в отпуска съдия, една
седмица преди връщане на работа се започва разпределяне на този вид дела, на
завръщащия се на работа съдия.
16. При постъпване на искова молба с искане за допускане на обезпечение,
същата се разпределя на случаен принцип между всички съдии, а искането за
обезпечение се разпределя на случаен принцип между присъстващите съдии.
17. По производства за несъстоятелност, когато постъпи искане за извършване
на неотложни процесуални действия, а съдията -докладчик е в отпуск, делото се
разпределя на друг такъв за произнасяне.
18. Когато постъпи дело от Районен съд, по което има подадена частна и
въззивна жалба, същото да се образува и по частната и въззивната жалба. Първо се
образува частно въззивно дело по частната жалба, след това по въззивната.
Разпределението на частното въззивно дело, образувано по частната жалба се
разпределя автоматично на случайния принцип, а въззивното се разпределя ръчно на
избрания съдия докладчик по частната жалба. Делото на Районния съд се прилага по
образуваното въззивно дело по въззивната жалба.
19.
Постъпили възражения във връзка с неприети вземания по делата за
несъстоятелност не се образуват в частни търговски дела.
Правила за разпределение на наказателните дела.
I. Изключения от общия принцип за разпределение на делата при случаен
подбор чрез изключване на съдии от опцията за автоматично разпределение:
1. Изключване, поради наличие процесуалните основания на чл. 29, ал. 1 от
НПК - изключването става автоматично от разпределящия зам.председател.
- по т.1 автоматично изключване на съдия, участвал в състава на съда, бил
прокурор или разследващ по делото, постановил присъда, решение или какъвто и да
е друг акт на всяка една от инстанциите по делото, включително при възобновяване,
определение, с което се е произнесъл по доказателствата, престъплението и вината,
определение по реда на чл. 64 и чл. 65 от НПК.
2. Изключване от разпределящия за м. председател на съдии при
автоматичното разпределение на бързи производства, както и тези по чл. 243 и 341
от НПК с предстоящия продължителен отпуск най- късно седем дни по- рано.
3. Изключване от разпределящия на съдии при автоматичното разпределение в
кратковременна отпуска при разпределение на дела по чл. 243 и чл. 341 от НПК в

случаите, когато биха се нарушили 7-дневните срокове за постановяване на решение.
4. В случаите, в които е образувано производство по наказателно дело спрямо
едно от привлечените като обвиняеми лица, от автоматичното разпределение се
изключва съдия, за който има подадена декларация по чл. 29 от НПК, касаеща
родственика му.
5. По въззивните производства, свързани с чл. 243 от НПК, делото се разпределя
на принципа на случайно разпределение между съдиите, участвали в състава на съда,
разглеждал същото производство предходен път.
6. По въззивните производства по чл. 64 и чл. 65 от НПК, в които са се
произнасяли няколко съдебни състава, както и в първоинстанционните производства
по чл. 64 и чл. 65 от НПК, по които са се произнасяли двама съдии, внесеното ново
производство се разпределя на принципа на случайно разпределение измежду
всички съдии и състави, участвали преди в същото това производство.
7. Съгласно чл. 61 НПК при определена гаранция от съда, при постъпване на
молба за изменение на гаранцията, делото се разглежда от съдията определил
гаранцията.
II. Възможности на разпределящия за ръчно определяне на съдия докладчик:
1. В случаите, когато производството е бързо и следва да се разпредели на
дежурния съдия - производствата по чл. 222, чл. 223, чл. 64 и чл. 72, чл. 73, чл. 159
и сл., и чл. 159 а от НПК, както и въззивни производства по УБДХ и въззивни
производства по чл. 64 и чл. 65 от НПК.
2. Разпределящият възлага делото автоматично на съдия-докладчик в случаите
на чл. 65 от НПК, в случай, че производството по чл. 64 и чл. 65 от НПК са се
произнасяли двама съдии, делото се разпределя на принципа на случайното
разпределение измежду всеки един от тях, за всеки отделен случай.
3. В случаите при повторно внасяне на дело след постановено разпореждане на
съдията докладчик в закрито заседание по чл. 249, ал. 2 от НПК, разпределящият
възлага ръчно делото на същия съдия-докладчик върнал делото за допълнително
разследване.
4. В случаите на повторно внасяне на делото след постановено определение по
реда на чл. 288 от НПК, разпределящият възлага ръчно делото на съдията,
постановил определението за прекратяване и връщане на делото за допълнително
разследване.
5. В случаите на постъпили искания за тълкуване по реда на чл. 424 от НПК,
разпределящият възлага делото ръчно на съдията-докладчик, постановил
съответния акт.
6. В случаите на връщане на делото след инстанционен контрол на отменени
определения за прекратяване на наказателните производства, в това число и
определения за подсъдност след връщане за
продължаване на
съдопроизводствените действия, разпределящият определя ръчно съдията
докладчик, постановил съответния акт в случай на невъзможност, поради наличие на
обективна причина делото се разпределя на принципа на автоматичното
разпределение между всички останали.
7. В случаите на повторно произнасяне по реда на чл. 243 от НПК, както като
първа, така и като въззивна инстанция делото се възлага ръчно от разпределящия на
съдията-докладчик, произнесъл се по същия случай в предходно свое определение.
8. В случаите за произнасяне по разноски по делото на основание чл. 306, ал. 1,
т. 4 от НПК, разпределящия възлага ръчно делото на съдията, постановил основния
акт.
9. В случаите на съдебни ваканции делата се разпределят по отношение на
бързите производства измежду дежурните съдии на принципа на случайното
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разпределение.
10. В случаите, при които определеният на случаен принцип съдия- докладчик не
може да участва, поради обективни пречки разпределящият определя автоматично
при същия принцип нов съдия-докладчик.
11.
През съдебните ваканции всички производства, по които са образувани
дела се разпределят на принципа на случайното разпределение между всички съдии,
с изключение на бързите производства.
12.
В случаите, в които въззивен състав се е произнесъл с разпореждане или
определение за наличието на основанията по чл. 319 от НПК и е върнал делото за
администриране в Районен съд, след повторното внасяне на производството се
разпределя ръчно на съдия докладчика, разгледал делото при първото му внасяне.
13. Във всички случаи, в които конкретно дело следва да се разпределя ръчно по
някои от изброените по-горе причини и основания, но поради наличие на уважителни
причини не може да участва в производството предходно определения съдия, същото
се разпределя на принципа на случайния избор измежду всички наказателни съдии.
Особени хипотези във връзка с дежурствата са:
1. На дежурен наказателен съдия/състав се разпределят:
• искания за първоначално вземане или въззивно изменение на мярка за
неотклонение - по чл. 64 НПК на дежурния съдия по график; по чл. 65 НПК автоматично, когато е последващо и автоматично измежду всички съдии, които
поради една или друга причина са участвали в това производство.
• искания до съда в хода на досъдебното производство/разпити и разрешение;
• незабавни производства по чл. 362 и сл. от НПК;
• жалби по чл. 61, ал. 3 от НПК- на дежурния съдия по график, ръчно когато е
последващо на съдията, определен първоначално и автоматично измежду всички
съдии, които поради една или друга причина са участвали в това производство.
• предложения и искания по чл. 67, ал. 1 от НПК, направени в досъдебното
производство; жалби по чл. 68, ал. и искания по чл. 68, ал. 5 от НПК, както и искания
по чл. 70, ал. 1 от НПК в досъдебното производство.
• постъпили молби за администриране, след като има произнесен съдебен акт от
съдия-докладчик, който отсъства поради преминаване от един орган на съдебната
власт, към друг, ползва продължителен отпуск /майчинство, по болест или отсъства
повече от 30 дни/. Постъпилите за деня искания се докладват на дежурния съдия на
следващия ден.
2. Делата, включително и тези съобразно Графика за дежурства се разпределят
чрез ЦСРД от съдия, на който е възложено качеството на разпределение, съгласно
заповед на председателя на съда.
3. В хипотезата на искане за въззивно изменение на мярката за неотклонение,
членовете на съдебния състав се определят от административния ръководителпредседател на съда, или от овластения от него съдия съгласно графика за дежурства
за съответния месец. При трето постъпление се разпределят на същия състав, а
съдията докладчик се определя на случаен принцип между наказателните съдии.
4. През почивните и празничните дни делата се разпределят ръчно от
дежурния съдия.
V. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ЧРЕЗ
ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА СИСТЕМА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1. При отвод на съдия-докладчика, делото се разпределя чрез ЦСРД. При
отвод на всички съдии от съответното отделение, разпределението се извършва
измежду съдиите от останалите отделения, като производството продължава под
същия номер.

2. При продължително отсъствие на съдия от гражданско или търговско
отделение извън редовния платен годишен отпуск (болест, командировка и други),
делата, които не са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание, както и
делата, които са обявени за решаване, но не може да бъде постановен акт по
същество, се преразпределят чрез програмата за случайно разпределение измежду
останалите съдии в отделението, разглеждащи дадения дела.
При продължително отсъствие на съдия от наказателно отделение извън
редовния годишен отпуск (болест, командировка и други) делата, по които не е
започнато съдебно следствие, се разпределят на оставащите съдии, чрез програмата
за случайно разпределение. По преценка на председателя на съда могат да се
преразпределят и дела, по които е започнато съдебно следствие, като се определи
нов съдия-докладчик, който следва да отмени извършените до момента
процесуално-следствени действия.
При невъзможност в даден срок, член на съдебния състав да участва в
разглеждането на няколко съдебни дела, се избира само един заместващ съдия, който
попълва съставите по всички дела. (Заповед АЗ-67/15.09.2017г.)
VI. КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОГРАМАТА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ДЕЛАТА.
1. Законосъобразната работа с Програмата за случайно разпределение на
делата се обезпечава технически от системния администратор и се контролира от
административния ръководител - председател на Окръжен съд - Търговище. Достъп
до промени в началната информация на програмата за разпределение на делата има
само системния администратор.
2. При възникване на проблем при работа с програмата за случайно
разпределение на делата или при неволна грешна промяна, съответният
разпределящ с програмата уведомява незабавно системния администратор, който
отстранява проблема. За извършените действия и възникналия проблем се изготвя
протокол (описва се проблемът и причината за възникването му), подписан от
разпределящия и системния администратор.
3. При липса на интернет връзка, разпределението става посредством
алтернативна интернет връзка - USB Flash модем.
4. Промяна в началната информация на съответната програма за случаен
подбор не се извършва без изрична писмена заповед на административния
ръководител.
5. При отвод на докладчика, програмата автоматично отнема бройка от
разгледаните дела на отвелия се съдия.
За неуредените в настоящите правила случаи се издават заповеди от
председателя на съда, като това може да стане и въз основа на писмено искане на
разпределящия делата.
Вътрешните правила за случайното разпределение да се публикуват на
Интернет страницата на съда и приложат в електронната папка " Вътрешни правила".
Настоящите вътрешните правила могат да бъдат изменяни и допълвани по
реда на тяхното утвърждаване.
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