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     Принципът на случайния избор при разпределението на делата и преписките в 

Районен съд – Карнобат, чрез електронно разпределение съобразно поредността 

на постъпването им,  е регламентиран законово в чл. 9, ал. 1 от ЗСВ. Той е част от 

процеса, гарантиращ баланса между съдебната независимост и ефективността на 

съдебните органи. Случайното разпределение на делата гарантира изпълнението 

на следните приоритети: 

 безпристрастност на съда, гарантираща независима съдебна власт и 

обективно правосъдие; 

 равномерност на натоварването и качество на правораздаването, даващи 

отговор на очакванията за бърз и справедлив процес;  

 ефективност на съда, включваща и начина на организация на съдебната 

дейност; 

 прозрачност на съдебната дейност, редуцираща съмненията за 

корупционни практики.  

 В съответствие с изискването на закона, съдът използва софтуер за 

случайно разпределение на делата и документиране на направения избор-

Централна система за разпределение на делата (ЦСРД). Софтуерът осигурява 

прозрачност при разпределението на делата, като позволява  проверка на 

разпределението на всяко дело (по случаен избор, по дежурство, на определен 

съдия или изключване на съдия от участието в избора) и дали всички съдии са 

участвали при автоматичния избор. 

 Софтуерът следи за равномерната натовареност на съдиите, чрез 

възможността делото да се разпредели в зависимост от групата му, което 

осигурява разпределението на делата с еднаква натовареност по съдии. 

 Натовареността на новопостъпил съдия, се определя  на 100 % по 

всички дела, като се залага висяща натовареност 0 бройки по всички дела, с 

изключение на производствата по чл.410, чл.417 и чл.422 от ГПК. 

За производствата образувани по чл.410 и чл.417 от ГПК, както и 

производствата образувани по искови молби по чл.422 ГПК да се залага 

симулираната натовареност определена по решение на общото събрание на 

съдиите за всеки отделен случай. Дежурствата на новопостъпилия съдя се 

определят за всеки конкретен случай от Общото събрание на съдиите. 

 Софтуерът за случайно разпределение на делата е инсталиран на 

персоналния компютър на съдебен служител от специализираната 

администрация.на който е възложена и дейността по техническото 

разпределение на делата. Принципът на случаен избор означава 
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разпределението на делата по докладчици според поредността на постъпване 

на делата и преписките (поредността на входящия номер в съда), образуване 

на делата и списъка на съдиите. Всички дела, образувани в съда, се 

разпределят по докладчици по автоматизиран електронен път на принципа на 

случайния избор, който се документира. 

І.  В програмата за разпределение на делата на случаен принцип, същите 

са групирани  според сложността и спецификата на делата, както следва: 

Видове наказателни дела: 

НОХД по обвинителен акт 

НОХД по споразумение 

НЧХД 

АНД – наказателни постановления 

АНД по чл. 78а НК 

АНД по УБДХ 

ЧНД- за дела по чл. 306 НПК, реабилитация, разпит по делегация и др. 

ЧНД- дела по чл.154, ал.2 и 3 и по чл.157 от Закона за здравето 

ЧНД досъдебно производство 

ЧНД по дежурство 

Видове граждански дела: 

Дела по СК 

Облигационни искове 

Вещни искове 

Делби 

Дела по КТ 

ЗЗДН 

Издръжки 

Други граждански дела - чл.19 от ЗГР;  

Обезпечения 

Заповедни производства 

Частно граждански дела по дежурство - искане за разкриване на банкова 

тайна, извън случаите по чл.80, ал.1, т.1, буква „в“ от ПАС(по искания на 

прокурора за разкриване на банкова тайна), искане/молба за разрешение за 

вписване, приемане/отказ от наследство, искане/молба за разрешения за 

сключване на граждански брак от ненавършили пълнолетие лица, 

искане/молба за разрешение за участие в доброволна делба на недееспособни 
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– чл.35, ал.2 от ЗС, искания за издаване на заповеди за връщане на 

непълнолетни/малолетни деца; 

Други ЧГД- искане за назначаване на особен представител  по ГПК, разпит по 

делегация, съдебни поръчки, чл.51 от ЗН,Закон за защита от дискриминацията, 

Закона за кооперациите. 

Граждански дела по дежурство-чл.26 и чл.30 от Закона за закрила на детето 

Искове по чл.422 от ГПК 

Административни дела 
 

ІІ. Определянето на съдия–докладчик се извършва от съдебен служител от 

специализираната администрация на съда, а при отсъствие - от заместващия 

го служител. Същите разполагат с Квалифициран електронен подпис за 

осъществяване на техническата дейност по определяне на съдия-докладчик, 

съобразно поредността на постъпването на делата и преписките  в съда, чрез 

случайно електронно разпределение на делата, посредством ЦСРД.  

ІІІ. Разпределението на постъпилите дела и преписки се извършва ежедневно 

или най-късно на следващия ден. Съгласно с разпоредбите на чл.35, ал.5 от 

ПАС, с нарочна заповед № 182/22.06.2018 г. на председателя на съда, считано 

от 01.07.2018г., разпределението на делата е възложено на съдебен 

деловодител от специализираната администрация на съда, а при негово 

отсъствие - от заместващия го служител, съгласно заповед за заместване. 

Съдиите от Районен съд-Карнобат могат да присъстват на процедурата по 

определяне на съдия–докладчик и да получават  информация от статистиката 

по делата, която се съхранява в електронната  програма. На разпределението 

на делата могат да присъстват и граждани при изразено предварително 

желание за това. 

При отсъствие на съдия, дела не му се разпределят. При предстоящо 

отсъствие (отпуск/командировка) съдията се изключва от разпределението 1 

работен ден преди началото на отсъствието.  

ІV. Софтуерът предвижда  избор на докладчик: 

 по дежурство; 

 определен докладчик; 

 без участие на конкретен докладчик. 
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1. Особени хипотези при приложението на принципа за случайно 

разпределение при наказателните и административно-наказателните 

дела в съда са: 

1.1. В случаите на постановено определение от съдията докладчик, в 

разпоредително заседание, по чл. 249, ал.2, вр. чл. 248, ал.1, т.3 от НПК за 

прекратяване на съдебното производство и връщане делото на прокурора с 

указания за отстраняване на съществени процесуални нарушения, при 

следващото внасяне на делото от прокуратурата то се разпределя на 

първоначално определения на случаен принцип докладчик. 

1.1.1. Делото е било вече разпределено на случаен принцип. Съдията-

докладчик се е запознал с делото преди връщането му на прокуратурата и 

следва да продължи разглеждането му, като се ограничава възможността за 

злоупотреба от докладчиците с предвидената в НПК възможност за 

връщането на делата на наблюдаващия прокурор. 

1.2. При връщане, след инстанционен контрол на отменени прекратителни 

определения, в това число и за изпращане по подсъдност или определения 

след повдигнат спор за подсъдност, за продължаване на 

съдопроизводствените действия, делото се разпределя на първоначално 

определения докладчик. 

1.2.1. Делото е било вече разпределено на случаен принцип. Съдията-

докладчик се е запознал с делото преди изпращането му и следва да 

продължи разглеждането му. 

1.3. При постъпване на искане за групиране на наложени наказания по чл. 306 

от НПК делото се разпределя на принципа на  случайния избор.  

1.3.1. Спазва се принципът случаен избор  за разпределението на делата. 

1.4. При постъпване на искане по чл.65 от НПК (изменение на мярка за 

неотклонение) делото се разпределя на първоначално определения докладчик, 

който е разгледал делото по искане за вземане на първоначалната мярка за 

неотклонение. 

1.4.1. Съдията-докладчик, който е взел първоначалната мярка за неотклонение 

е запознат с делото. При разпределение на делото на първоначално 

определения докладчик се избягва ангажирането на друг съдия-докладчик, 

което впоследствие би могло да даде основание на страните за отвод на 

съдията  разгледал мярката за неотклонение. 

 В случай, че първоначалният докладчик отсъства и не може да 

разгледа искането за изменение на мярката за неотклонение, делото се 
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разпределя на дежурния съдия, съобразно утвърдения от Административния 

ръководител-Председател на съда график за дежурствата на съдиите.  

2. Особени хипотези при приложението на принципа за случайно 

разпределение при гражданските дела в съда са: 

2.1. При връщане на прекратено дело за разглеждане по компетентност – след 

спор за подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на първоначално 

определения докладчик. 

2.1.1. Делото е било вече разпределено на случаен принцип. Съдията-

докладчик се е запознал с делото преди изпращането му и следва да 

продължи разглеждането му. 

2.2. При обезсилване на съдебно решение и връщане на делото за разглеждане 

от друг състав на същия съд – делото се разпределя на случаен принцип, без 

участието на съдията-докладчик, постановил обезсиленото решение. 

2.2.1. Спазват се указанията на горестоящата инстанция и се осигурява 

безпристрастност и непредубеденост при повторното разглеждане на спора. 

2.3. При постъпила молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск делото 

се разпределя на случаен принцип, като се изключват съдиите, за които е 

налице обективна невъзможност(ползване на платен отпуск, отпуск поради 

временна нетрудоспособност, командировка) да разгледат и да се произнесат 

по молбата в установения от закона срок (в деня на подаването й). 

2.3.1. Осигурява се бързина на производството и спазване на процесуалните 

срокове. 

2.4.  След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по делото, 

същото се разпределя на първоначално определения докладчик. 

2.4.1. Делото е било вече разпределено на случаен принцип. Съдията-

докладчик се е запознал с делото преди прекратяването му и следва да 

продължи разглеждането му. 

2.5. При разделяне на производство по обективно и субективно съединени 

искове, новообразуваното дело по отделните искове се разпределя на 

първоначално определения докладчик.  

2.5.1. Делото е било вече разпределено на случаен принцип. Съдията-

докладчик се е запознал с делото преди разделянето му и следва да продължи 

разглеждането му. 

2.6. При образуване на дело по чл.422 от ГПК(иск за съществуване на 

вземане), делото се разпределя на случаен принцип. 

2.6.1. Спазва се принципът случаен избор  за разпределението на делата. 
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2.7. При постъпили едни и същи искови молби, или молби за допускане на 

обезпечения, няколко пъти, между едни и същи страни, с един и същ предмет, 

при което са образувани няколко дела, разглежда се първата искова молба, 

респ. първата молба за допускане на обезпечение, по първото образувано 

дело, от съдията-докладчик, на когото е било разпределено делото(т.е. с най-

малкия номер), съгласно случайното разпределение на делата, а останалите 

дела, след като се докладват на Административния ръководител-председател, 

се прекратяват служебно от докладчиците по по-късно внесените искови 

молби (чл.126 от ГПК). 

2.8. При обединяване на няколко различни дела с различен предмет, но между 

едни и същи страни, или когато имат връзка помежду си, за разглеждане в 

едно производство (служебно съединяване на искове), то продължава под 

номера на първото образувано дело и се разглежда от определения по това 

дело докладчик. 

3. Особени хипотези във връзка с дежурствата са: 

3.1. Наказателни дела, които се разпределят на дежурен съдия: 

 искания за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража”; 

 искания до съда в хода на досъдебното производство; 

 искане на прокурор за разкриване на банкова тайна; 

 жалби по чл.61, ал.3 от НПК; 

 жалби по чл.68, ал.4 и искания по чл.68, ал.6 от НПК, направени в 

досъдебното производство; 

 искания по чл. 70, ал.1 от НПК в досъдебното производство. 

 производства по УБДХ 

 предложения за прилагане на принудителни медицински мерки по чл. 

89 от НК, в досъдебното производство; 

 искане от прокурора за определяне на служебен защитник по чл.381, 

ал.1, изр.второ от НПК; 

 искания по чл.68, ал.5 от ЗМВР; 

 жалби срещу законността на задържането, във вр. с чл.72, ал.4 от 

ЗМВР. 

3.1.1. Осигурява се бързина на производството и спазване на процесуалните 

срокове. 

3.2. Граждански дела, които се разпределят на дежурен съдия: 

 искания за  настаняване  и прекратяване по ЗЗакрД; 



РАЙОНЕН  

СЪД 

КАРНОБАТ 

ДОК 

ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ДЕЛАТА  

Версия 1от 05/01/2015г. 
ДОК 05_06 

Изменение 08.10.2015г. 

Изменение 10.03.2016 г. 

     Изменение  02.09.2016 г. 

Изменение  08.03.2017 г. 

Изменение(Общо събрание на 

КбРС от 29.01.2019 г.)Заповед 

№43/04.02.2019 г. 

Изменение(Общо събрание на 

КбРС от 05.07.2019 г.) 

стр.8 от 10 

 

 

Утвърдил: _________________  (Татяна Станчева-Иванова)    05/07/2019 година. 

                          (подпис)                                 (имена)                            (дата) 

 

 

Копие N____1____                

 
 

 разрешение за вписване, приемане/отказ от наследство; 

 искане за разкриване на банкова тайна; 

 разрешения за сключване на граждански брак от ненавършили 

пълнолетие лица; 

 разрешение за участие в доброволна делба на недееспособни – чл.35, 

ал.2 от ЗС; 

 разрешение за разпореждане със семейно жилище-лична собственост – 

чл.26 от СК; 

 искания за издаване на заповеди за връщане на 

непълнолетни/малолетни деца; 

 граждански дела по чл. 130, ал.3 от СК – разрешение за разпореждане  с 

имущество на малолетни/непълнолетни или поставени под запрещение 

лица; 

  искания за назначаване на особен представител – при извършване на 

разпоредителни действия и противоречие в интересите между 

представител/представляван; 

3.2.1. Делото се разпределя чрез софтуера за случайно разпределение на 

делата от разпределящия при използване на функцията “по дежурство“, 

съгласно утвърдения от административния ръководител график за 

дежурствата. 

3.2.2. Осигурява се бързина на производството и спазване на процесуалните 

срокове. 

3.3. При свръхнатовареност на дежурния съдия делата, разглеждани по 

дежурство, се разпределят на случаен принцип, като се изключват съдиите, 

които са в отпуск или в командировка. 

3.3.1. Осигурява се бързина на производството и спазване на процесуалните 

срокове. 

4. Обстоятелството, че при избор на режим “определен докладчик” или “без 

участие” на конкретен докладчик при разпределяне на делото софтуерът 

изисква посочване на основанието за това, е гаранция за предотвратяване на 

злоупотреби с използването на особените режими  на разпределяне на делата. 

Посочените причини се вписват в протокола за съответния избор и се 

съхраняват в архива на програмата.  

 Възможността за разпределяне на делата посредством посочените 

“особени режими” дава възможност да се съобразят специфичните хипотези 
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на избор (напр. дела, които се разглеждат по дежурство, връщане на вече 

образувани дела за повторно разглеждане от същия състав или от друг състав, 

участие на определен съдия в производство по мярка за неотклонение и др.) и 

заедно с това гарантира: 

 спазване на предварително определени обективни критерии за избора 

при “особени режими”; 

 автоматично и контролирано чрез документирането разпределяне на 

съответното дело; 

 прозрачност на избора и в тези особени хипотези. 

VІ. Промяна и преразпределение на определения съдия докладчик по 

делото се извършва: 

1. При отвод на определения съдия–докладчик или друга обективна причина, 

налагаща продължително отсъствие. 

2. При внезапно възникнала непреодолима пречка (която не предполага 

продължително отсъствие), за участие на съдията-докладчик в насроченото 

съдебно заседание, делото не се преразпределя на друг съдия, а се отлага от 

дежурния съдия за друга дата в графика на първоначално определения съдия-

докладчик. 

VІІ. В архива на софтуера се записват идентификацията на разпределящия, 

всяко от извършените от него действия, всяко от посочените от него 

основания за отказ или замяна на вече определен докладчик, всяко от 

посочените основания за извършване на избор при особен режим, както и 

датата и часът на всяко действие. 

1. Софтуерът не позволява промяна на съдържанието на архива и гарантира 

документираност и прозрачност на всеки избор на докладчик. 

2. Софтуерът позволява във всеки момент извършване на бърза и лесно 

достъпна справка относно броят на разпределените в съответната група дела, 

както и броят на делата, разпределени за всеки конкретен съдия. 

VІІІ. За разпределението на всяко дело Централната система за  

разпределение на делата генерира протокол от извършения избор и се 

подписва с квалифициран електронен подпис от разпределящия. Протоколите 

от извършеното разпределение се съхраняват в архива на софтуера и на 

хартиен носител. 

 1. В протокола се отразява датата и часа на разпределението, входящ номер, 

номера на делото, видът и групата, в която е разпределено; начинът на 

разпределение; име на определения докладчик и евентуална замяна на 
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първоначално определения докладчик и причините за това,  натовареност на 

съдиите към момента на разпределение, лицето, извършило разпределението, 

като се отбелязва неговото име. 

2.  Извлечение от протокола, подписан от разпределящия, се прилага към 

всяко дело. 

ІХ.При разпределението на делата, лицата които разпределят делата, са 

длъжни да спазват принципа на случаен избор при разпределението на делата 

и да спазват настоящите правила. Административния ръководител на съда 

носи отговорност за съхранението и опазването на информацията. 

Х.При възникване на противоречие между настоящите правила и свързани 

правила, които са нормативно установени или са установени с решение на 

ВСС, вътрешните правила не се прилагат. 

XІ.Настоящите правила са изготвени съобразно Единната методика по 

приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, 

окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните 

съдилища, приета с решение на Висш съдебен съвет по протокол №57 от 

04.12.2014 г., изменена и актуализирана с решение на Висш съдебен съвет по 

протокол №13/19.03.2015 г., изм. с решение на СК на ВСС по Протокол 

№9/13.03.2018 г., както и със спецификата на въведената ЦСРД . 
 

 


