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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

НА ДЕЛАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НАТОВАРЕНОСТТА НА СЪДИИТЕ 

В РАЙОНЕН СЪД – ТРЯВНА 

Настоящите вътрешни правила регламентират начина и реда на 

разпределение на образуваните дела в Районен съд – Трявна, основани на 

принципите на безпристрастност, равномерност на натоварването и 

качество на правораздаването, ефективност на органите на съдебна власт и 

прозрачност на съдебната дейност. 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Разпределението на делата в Районен съд – Трявна се извършва 

на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, 

съобразно поредността на постъпването им, по материя и видове дела. 

1.2 Разпределението се осъществява чрез Единната информационна 

система на съдилищата (ЕИСС), съгласно решение по Протокол № 44 от 

дистанционното заседание чрез видеоконферентна връзка на Съдийската 

колегия на ВСС, проведено на 15.12.2020 г. - т. 27.2., и приетия план с 

решение по Протокол № 31 от дистанционното заседание чрез 

видеоконферентна връзка на Пленума на ВСС, проведено на 17.12.2020 г. -

т. 1.1. 
1.3. В изпълнение на Правилата за оценка на натовареността на съдиите 

(приети от СК на ВСС с решение по Протокол № 62/16.12.2015 г., изм. и доп. по 
Протокол № 15/24.03.2016 г., изм. и доп. с решение на СК на ВСС по Протокол 
№ 23/08.11.2016 г., изм. и доп. по Протокол № 29/20.12.2016 г., изм. по Протокол 

№ 14/04.04.2017 г., изм. по Протокол № 37/26.09.2017 г., изм. по Протокол        
№ 12/02.04.2019 г., изм. по Протокол № 19/16.06.2020 г., изм. по Протокол            
№ 43/08.12.2020 г.). е въведено приложение, в което се отбелязват всички данни, 
свързани с натовареността на съдиите – групите дела, първоначалните и 
коригираните коефициенти за тежест, както и разполагаемото годишно време на 
всеки съдия. 

1.4. Коефициентът на тежест се генерира автоматично от системата след 

определяне шифъра на делото (съобразно приетите нови шифри на делата и 
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Правилата за оценка на натовареността). 

1.5. Определянето на съдия – докладчик по делата в ЕИСС, съобразно 

принципа на случайния избор по чл. 9 от ЗСВ се извършва от Административния 

ръководител – Председател на Районен съд – Трявна, а при негово отсъствие - от 

заместващия го със заповед районен съдия.  

1.6. Магистратите и съдебните служители, определени да работят с ЕИСС, 
получават достъп до нея чрез квалифициран електронен подпис (КЕП). 

ІІ. ГРУПИ ДЕЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. ЕЛЕКТРОННО 

ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕЛАТА И РЕЖИМИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. 

1. Групите на делата за разпределение в Районен съд – Трявна са, 

както следва: 

1.1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

1.1.1. Граждански дела (ГР.Д.); 

1.1.2. Частни граждански дела (Ч.ГР.Д.). 

1.2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

1.2.1. Наказателен общ характер дела (НОХД); 

1.2.2. Наказателен частен характер дела (НЧХД); 

1.2.3. Административно наказателен характер дела (АНД); 

1.2.4. Административно наказателен характер дела по чл.78а от НК 

(АНД – 78а от НК); 

1.2.5. Частни наказателни дела (ЧНД). 

1.3. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА (АДМ.Д.). 

2. Регистриране/създаване и образуване на дело. 
Новопостъпилите книжа, по които се образуват дела, се предават за 

разпределение в деня на постъпването им или най-късно на следващия 
работен ден съобразно поредността на завеждането им. 
Административният ръководител или районният съдия извършва преценка 
и определя вида на делото съобразно правилата на чл. 80 от Правилника за 
администрацията на съдилищата. Делата които се разглеждат по 
дежурство, се разпределят от дежурния съдия. Електронното образуване и 
регистриране на делата се извършва чрез ЕИСС. 

За разпределението на всяко дело ЕИСС генерира протокол за 

извършения избор, който се разпечатва на хартиен носител, подписва се от 

извършилия разпределението и се прилага като първа страница към всяко 

дело. 

3. Режими за разпределение 

Автоматичен – системата на произволен принцип избира съдия от 

зададените възможни. Програмата автоматично разпределя всяко дело на 

принципа на случайния подбор.  
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Ръчен – разпределящият избира определен съдия-докладчик от 

възможните за разглеждане на делото. При извършване на ръчно 

разпределение задължително се вписват причините за това. 

По дежурство – се избира съдия-докладчик от определените с 

утвърдения график за дежурствата. 

След извършване на разпределението на екрана се визуализира 

протокол, съдържащ кратка информация за съответното дело, като номер, 

вид, година, входящ номер, група на разпределение, статистически шифър, 

разпределен съдия, начина на разпределение (автоматично, ръчно, по 

дежурство). 

Следва подписване на протокола чрез КЕП. 

Разпределящият разпечатва, подписва протокола и го прилага по 

делото. 

ІІІ. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИНЦИПА НА СЛУЧАЙНОТО 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА.  

1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 

1.1. Разпределяне „без участие на определени съдии” от 

възможните – чрез използване на режим „автоматичен”: 

1.1.1. При отмяна на съдебен акт и връщане на делото за разглеждане 

от друг състав, делото се разпределя по случайния принцип, но без 

участието на съдията, постановил отменения съдебен акт; 

1.1.2. В случаите на ползване на платен годишен отпуск, отпуск по 

болест, продължителна командировка или отсъствие по други обективни 

причини, поради които съдията не може да участва в разглеждането на 

дела с по-кратък срок за разглеждане и постановяване на съдебен акт; 

1.1.3. Производства по чл. 384а от НПК. 

1.2. Разпределяне на „определен” съдия – чрез използване на 

режим „ръчен”: 

1.2.1. При прекратяване на съдебното производство в хипотезите на 

чл.42 ал.2 НПК (определяне на подсъдност), на чл. 249 от НПК (връщане 

на делото на прокурора от съдията-докладчик) и на чл.288 т.1 НПК 

(прекратяване на съдебното производство и изпращане на делото на 

съответния прокурор), повторно внесеното в съда дело се образува под нов 

номер и се разпределя на първоначално определения на случаен принцип 

съдия-докладчик; 

1.2.2. След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството на 

основание подсъдност, новообразуваното дело също се разпределя на 

първоначално определения съдия-докладчик; 

1.2.3. При отсъствие на съдията-докладчик по образувано 
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производство, молби и искания, за които в закона е предвидено незабавно 

произнасяне, се разпределят на дежурния съдия; 

1.2.4. При отсъствие на  дежурния съдия. 

1.3. Разпределение „по дежурство”: 

1.3.1. По искания на органите на досъдебното производство за 

разрешение или одобрение на процесуални действия; 

1.3.2. Разпити пред съдия; 

1.3.3. Производства по чл. 64, чл. 68 ал. 5 и 6, чл. 69, чл. 70, чл. 72, 

чл. 73 и чл. 73а от НПК; 

1.3.4. По молби за разкриване на банкова или търговска тайна по 

Закона за кредитните институции, Закона за публично предлагане на ценни 

книги и Закона за пазарите на финансовите инструменти, включително в 

случаите, когато се образува частно гражданско дело; 

1.3.5. Административно - наказателни дела за дребно хулиганство по 

Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ) или Закона за опазване на 

обществения ред при провеждане на спортни мероприятия. 

1.4. Повторно разпределение на разпределено дело – чрез 

използване на режим „автоматичен”: 

1.4.1 При самоотвод или приет отвод на първоначално определения 

съдия-докладчик; 

1.4.2. В случаите на произнасяне по споразумение, постигнато по чл. 

381, ал. 7 от НПК; 

1.4.3. Когато се налага определяне на друг докладчик по делото при 

наличието на обективни причини, налагащи продължително отсъствие или 

невъзможност за участие на първоначално определения съдия - докладчик, 

при даден ход на делото, по смисъла на чл. 258, ал. 2 от НПК. 

Разпределящият съдия задължително мотивира причините за 

преразпределението. 

2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 

2.1. Разпределяне „без участие на определени съдии” от 

възможните – чрез използване на режим „автоматичен”: 

При прогласяване на нищожност 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 участие на съдията -

докладчик, постановил прогласеното за нищожно или обезсилено решение; 

Попълването на полето „причина за изключване” е задължително. 

2.2. Разпределяне на „определен“ съдия – чрез използване на 

режим „ръчен”: 

2.2.1. След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по 
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делото, същото се разпределя на първоначално определения съдия - 

докладчик; 

2.2.2. При връщане на прекратено дело за разглеждане по 

компетентност, след спор за подсъдност, новообразуваното дело се 

разпределя на първоначално определения съдия-докладчик; 

2.2.3. При разделяне на производството по обективно и субективно 

съединени искове, новообразуваното дело по отделните искове се 

разпределя на първоначално определения съдия-докладчик; 

2.2.4. При отказ да се приеме насрещен иск за разглеждане във 

висящо производство, новообразуваното дело по насрещния иск се 

разпределя на съдията-докладчик, определен за разглеждане на 

първоначалния иск (в производството, по който е предявен насрещния); 

2.2.5. При обединяване на няколко дела с различен предмет, но 

между едни и същи страни или когато имат връзка помежду си за 

разглеждане в едно производство, то продължава под номера на първото 

образувано дело и се разглежда от определения по него съдия-докладчик; 

2.2.6. При постъпила една и съща искова молба няколко пъти и 

образувани няколко дела, молбата се разглежда по първото образувано 

дело, от определения по него съдия-докладчик, а останалите дела се 

прекратяват; 

2.2.7. При отсъствие на съдията-докладчик по образувано 

производство, молби и искания, за които в закона е предвидено незабавно 

произнасяне, се разпределят на дежурния съдия; 

2.2.8. При отсъствие на дежурния съдия. 

2.3. Разпределяне  „по дежурство”:  

2.3.1. Откази от наследство; 

2.3.2. Искания за теглене на влогове или разпореждане с имущество 

на малолетни или непълнолетни, или на поставени под запрещение (по 

отношение на поставените под запрещение, разпределението се извършва 

на случаен принцип в случаите, когато искането постъпва от социално 

заведение); 

2.3.3. Дела по чл. 26 и чл. 30 от Закона за закрила на детето; 

2.3.4. Разрешение за участие в доброволна делба на недееспособни; 

2.3.5. По молби за обезпечение на бъдещ иск; 

2.3.6. Разрешение за разпореждане със семейно жилище – лична 

собственост; 

2.3.7. Назначаване на особени представители за сключване на правни 

сделки. 

2.4. Повторно разпределение на разпределено дело – чрез 

използване на режим „автоматичен”: 
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2.4.1. При самоотвод или приет отвод на първоначално определения 

съдия-докладчик; 

2.4.2. Когато се налага определяне на друг докладчик по делото при 

наличието на обективни причини. 

Разпределящият съдия задължително мотивира причините за 

преразпределението. 

ІV. НАТОВАРЕНОСТ И КОЕФИЦИЕНТ НА ТЕЖЕСТ ПРИ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА. 
На основание чл. 10 и чл. 12 от Правила за оценка на натовареността на 

съдиите, приети от СК на ВСС на 16.12.2015 г., изм. и доп. на 24.03.2016 г., изм. 

и доп. на 08.11.2016 г., изм. и доп. на 20.12.2016 г., изм. на 04.04.2017 г., изм. на 

26.09.2017 г., изм. по протокол №12/02.04.2019 г., изм. и доп. по протокол 

№19/16.06.2020 г., изм. и доп. по протокол №43/08.12.2020 г. (в сила от 

въвеждане на ЕИСС) се определя индивидуално намалено разполагаемо време за 

разглеждане и приключване на делата, както следва: 

● За съдия, на длъжност председател на съда, 1600 часа; 

● За останалите съдии, 1600 часа. 

Въз основа на така определеното разполагаемо време се определя 

индивидуален процент на натовареност на всеки съдия равен на 100% във 

всички групи дела, като дял от стандартното разполагаемо време от 1600 

часа. Този индивидуален коефициент е част от началната информация в 

ЕИСС, включваща групите дела за разпределение и съдиите, които ги 

разглеждат.  

V. ОТЧЕТНОСТ И АРХИВ. 

За разпределението на всяко дело програмата за случайно 

разпределение на делата генерира протокол от извършения избор, който 

автоматично се изпраща в сървъра на ВСС. Справки за извършените 

разпределения могат да се правят на сайта на ВСС - 

http://webrand.justice.bg/, като този линк е публичен и достъпен за всеки 

гражданин или заинтересована страна.  

Протоколът за извършеното разпределение на делото се разпечатва 

на хартиен носител, подписва се от извършилия разпределението, след 

което се прилага към всяко отделно дело. 

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 
§1 Настоящите Вътрешните правила за случайно разпределение на 

делата и определяне натовареността на съдиите са съобразени с разпоредбите 

на Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията на съдилищата, 
Единна методика по приложението на принципа на случайното разпределение 
на делата в районните, окръжните, административните, военните, 

http://webrand.justice.bg/
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апелативните и специализираните съдилища и Правила за оценка 
натовареността на съдиите. 

§2. Настоящите вътрешни правила са приети с решение на Общото 

събрание на съдиите от Районен съд – Габрово, Районен съд Дряново и 

Районен съд - Трявна, проведено на 18.02.2022 г. и влизат в сила от тази 

дата, като отменят Вътрешните правила, приети с решение на Общото 

събрание на съдиите от Районен съд – Габрово, Районен съд – Дряново и 

Районен съд – Трявна, проведено на 29.03.2018 г. 

§3. Същите се публикуват на Интернет-страницата на съда и могат да 

бъдат изменяни и допълвани само по реда на тяхното приемане. 

 


