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І. ЦЕЛИ 

С правилата се цели да се установи ефективно приложение на залегналия в чл.9, ал.1 

от ЗСВ принцип на случайния подбор при разпределението на делата и преписките, 

гарантиране документираност и прозрачност при разпределението на делата, отчитане 

особеностите на отделните видове дела и равномерност при разпределението им. 

Приемането на правилата за случайно разпределение на делата ще гарантира 

изпълнението на следните приоритети: 

- безпристрастност, гарантираща независима съдебна власт и обективно 

  правосъдие; 

- равномерност на натоварването и качеството на правораздаването, даващи 

  отговор на очакванията за бърз и справедлив процес; 

- ефективност на работата на съда, включваща и начина на организация на  

  съдебната дейност; 

- прозрачност на съдебната дейност, редуцираща съмненията за корупционни 

  практики. 

ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Разпределението на делата в Окръжен съд Враца се извършва на принципа на 

случайния подбор чрез електронно разпределение.  

В съда се използва разработен и одобрен от Висшия съдебен съвет софтуер за 

случайно разпределение на делата и документиране на направения избор.  

2. В програмата за случайно разпределение се въвежда начална информация относно 

видовете дела, докладчиците и натовареността на съдиите, на административния 

ръководител и неговите заместници.  

Началната информация се определя със заповед на административния ръководител 

след решение на Общото събрание на съдиите. 

Промяна във въведената в програмата начална информация може да се извършва със 

заповед на административния ръководител.  

3. Достъп до програмата за случайно разпределение имат административният 

ръководител, съдиите, на които същият е възложил разпределението на делата, както 

и системният администратор - при извършване на корекции от технически характер 

след съгласуване с административния ръководител или неговите заместници. 

4. Разпределението се извършва според поредността на постъпването на делата и 

преписките (поредността на входящия номер в съда). 
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5. Разпределението на постъпилите дела и преписки се извършва ежедневно, като 

всеки съдия може да присъства на процедурата по определяне на докладчик, както и 

да получава информация от статистиката по делата, която се съхранява в програмата.  

Постъпилите след 15:00 часа дела се разпределят на следващия работен ден. 

Бързите наказателни производства, както и молбите за обезпечение се разпределят 

незабавно след постъпването им. 

ІІІ. ВИДОВЕ ДЕЛА 

1. Разпределението се извършва по видове дела, обособени на групи според 

предмета, сложността и спецификата им и заложени в началната информация, 

въведена в програмата.  

2. Разпределението се  извършва по следните видове дела, определени след решение 

на Общото събрание на съдиите и в съответствие с номенклатурата на делата, 

заложена от ВСС в утвърдената от него електронна система за случайно 

разпределение на делата: 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 

• НОХД по обвинителни актове - І инстанция; 

• НОХД по молби за трансфер на наказателното производство по чл.478, ал.1, т.2 от 

НПК - І инстанция; 

• НОХД по внесени споразумения по реда на чл.381 и сл. НПК - І инстанция; 

• НАХД по предложения по чл.78а от НК - І инстанция;  

• ЧНД - досъдебно производство  - І инстанция; 

• ЧНД - производства по чл.243 и чл.244 от НПК; 

• ЧНД - разпит пред съдия; 

• ЧНД по чл.159а, чл.161-163, чл.164-167 НПК; 

• ЧНД - съдебно производство - І инстанция; 

• (доп. Заповед №382/15.07.2016г.) ЧНД – производства по чл.44 и чл.17 от ЗЕЕЗА, по 

чл.465, ал.3 от НПК и по ЗПИКОНФС; 

• ЧНД - УПО; 

• ЧНД - искания по ЗСРС; 

• ВНОХД; 

• ВНЧХД; 

• ВНАХД; 
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• ВЧНД - досъдебно производство; 

• ВЧНД - производства по чл.243, ал.6 НПК; 

• ВЧНД - съдебно производство;  

• КНАХД - жалби по УБДХ и по Закона за опазване на обществения ред при 

провеждане на спортни мероприятия 

• Дела за допълнително произнасяне. 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  (ГД): 

• въззивни граждански дела (ВГД); 

• въззивни частни граждански дела (ВЧГД); 

• (доп. Заповед №336/21.06.2016г.) въззивни частни граждански дела (ВЧГД) - молби по 

чл.23 ГПК 

• (отм. Заповед № 44/23.01.2017г.); 

• ВГД - жалби по чл.435 ГПК;  

• ВЧГД - жалба по чл.577 ГПК; 

• ГД І инстанция - искове по Семеен кодекс;  

• ГД І инстанция - осиновявания; 

• ГД І инстанция - облигационни искове; 

• ГД І инстанция - искове за непозволено увреждане; 

• ГД І инстанция - искове по ЗОДОВ; 

• ГД І инстанция - вещни искове; 

• ГД І инстанция - дела по ЗОПДНПИ; 

• ГД І инстанция - запрещения; 

• ГД І инстанция - установителни искове по чл.124 и чл.422 ГПК; 

• ГД І инстанция - други; 

• ГД І инстанция, разглеждани от Търговско отделение; 

• ЧГД І инстанция - обезпечения на бъдещ иск; 

• (изм. Заповед №336/21.06.2016г.) ЧГД І инстанция – молби по чл.255 ГПК; 

• ЧГД І инстанция - производства по делегация и Част VІІ ГПК; 

• ЧГД І инстанция - други. 

ТЪРГОВСКИ ДЕЛА (ТД): 

• ТД І инстанция - несъстоятелност; 

• ТД І инстанция - дела по Глава 32-ра ГПК; 
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• ТД І инстанция - жалби по чл.25 ЗТР;  

• ТД І инстанция - установителни искове по чл.694 ТЗ; 

• (отм. Заповед №306/07.06.2016г.);  

• ЧТД І инстанция - молби за отмяна решение на събранието на кредитори;  

• ЧТД - други. 

ФИРМЕНИ ДЕЛА (ФД) 

• фирмени дела. 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА (АД) 

• административни дела. 

ІV. ДОКЛАДЧИЦИ 

1. В Окръжен съд Враца са обособени Наказателно отделение, Гражданско отделение 

и Търговско отделение, като случайното разпределение на посочените видове дела се 

извършва между съдиите от съответното отделение, освен ако не са налице 

посочените в настоящите правила основания за изключение от този принцип.  

В началната информация на програмата по всеки вид дело се въвеждат имената на 

съдиите от съответното отделение, между които се извършва случайното 

разпределение.  

При отвод или невъзможност на всички съдии от съответното отделение да участват в 

разглеждането на определено дело, разпределението се извършва между съдиите от 

останалите отделения, като производството продължава под същия номер. 

2. Със заповед на административния ръководител в рамките на всяко от отделенията 

се обособяват постоянни въззивни състави за разглеждане на второинстанционните 

дела.  

3. Разпределението на отделните видове дела в съответните отделения се извършва 

при спазване на следните основни положения: 

3.1. Разпределението на първоинстанционните наказателни дела се извършва на 

случаен принцип между всички съдии от Наказателно отделение.  

3.2. Определянето на член-съдия при разширени първоинстанционни състави по 

НОХД се извършва на случаен принцип измежду всички останали съдии от 

Наказателно отделение, по отношение на които няма законова пречка да участват при 

разглеждане на делото, чрез допълнително инсталиран към програмата модул при 

използване на номенклатурен ред - "член на разширен състав".  
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3.3. Разпределението на въззивните наказателни дела се извършва на случаен 

принцип между всички съдии от Наказателно отделение. Този вид дела (без въззивни 

мерки за неотклонение от досъдебната фаза и дела по чл.243, ал.7 НПК) се 

разглеждат от постоянния съдебен състав, в който участва определения на случаен 

принцип съдия-докладчик.  

3.4. По въззивните производства по чл.243, ал.7 НПК като докладчик по делото се 

определя на случаен принцип съдия от Наказателно отделение, а за членове на 

състава  - съдии от Гражданско и Търговско отделение, избрани на случаен принцип 

чрез допълнително инсталиран модул при използване на номенклатурен ред -

"граждански съдии за участие в състав по ВЧНД". По същия начин се определят и 

членовете на въззивен състав по мерки за неотклонение по чл.64, ал.7 и чл.65, ал.8 от 

НПК. 

3.5. Разпределението на първоинстанционните граждански и административни дела се 

извършва на случаен принцип между всички съдии от Гражданско отделение.  

3.6. Разпределението на търговските и фирмените дела се извършва на случаен 

принцип между всички съдии от Търговско отделение. 

3.7. Разпределението на първоинстанционни граждански дела, водени от и срещу 

търговци, се извършва на случаен принцип между съдиите от Търговско отделение 

чрез използване на опцията - "граждански дела І инстанция, разглеждани от Търговско 

отделение". 

3.8. Разпределението на първоинстанционните частни граждански дела, образувани по 

молби за обезпечение на бъдещ иск, се извършва на случаен принцип между съдиите 

от Гражданско и Търговско отделение, без участието на административния 

ръководител.  

3.9. Разпределението на въззивните граждански дела се извършва на случаен принцип 

между съдиите от Гражданско отделение. Този вид дела се разглеждат от постоянния 

съдебен състав, в който участва определения на случаен принцип съдия-докладчик.  

3.10. Разпределението на въззивните частни граждански дела се извършва на случаен 

принцип между всички съдии от Гражданско отделение. Този вид дела се разглеждат 

от постоянния съдебен състав, в който участва определения на случаен принцип 

съдия-докладчик. В случай на значително увеличение на постъпленията от този вид 

дела, в разпределението им се включват и съдиите от Търговското отделение, след 

решение на Общото събрание на съдиите при ОС Враца за това.  
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V. НАТОВАРЕНОСТ 

1. Базовата натовареност на съдиите е 100 % по всички възложени им групи дела за 

разглеждане. Натовареността на административния ръководител, на заместниците му 

и на съдиите наставници се определя по реда на ПРАВИЛА за оценка на 

натовареността на съдиите, приети от ВСС на 16.12.2015 год., изм. и доп. на 

24.03.2016 год., изм. и доп. на 08.11.2016 год., изм. и доп. на 20.12.2016 год., изм. на 

04.04.2017 год., изм. на 26.09.2017 год. Натовареността по отделения на младшите 

съдии се определя със заповед на административния ръководител, след съгласуване 

с общото събрание на съдиите при Окръжен съд гр. Враца.   

2. Със заповед на административния ръководител индивидуалният процент на 

натоварване на определен съдия може да бъде временно намален при разглеждане 

на дело със значителна фактическа и правна сложност или при настъпване на други 

обстоятелства, които обективно не позволяват адекватно и бързо приключване на 

разпределените дела. След възстановяване процента на натоварване в 

първоначалния му размер, броят на разпределените на съдията дела по видове се 

променя до най-ниския брой разпределени дела на другите съдии, които разглеждат 

същия вид дела и имат същия процент натовареност. 

3. При продължително отсъствие на съдия поради заболяване, командироване или 

друга причина, същият се изключва от кръга на докладчиците, между които се извърша 

разпределението. След неговото завръщане броят на разпределените му дела по 

видове се приравнява към най-ниския брой разпределени дела на другите съдии, 

които разглеждат същия вид дела и имат същия процент натовареност.  

4. При постъпване на нов съдия, същият се включва в програмата при първоначално 

залагане на брой разпределени му дела, равняващ се на най-ниския брой  

разпределени дела на другите съдии, които разглеждат същия вид дела и имат същия 

процент натовареност. 

VІ. ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

Компютърното разпределение на делата се извършва от административния 

ръководител. Тази дейност може да бъде възложена със заповед от 

административния ръководител на ръководителите на  обособените в съда отделения 

или на други съдии.  
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Овластените да извършват разпределението съдии имат своя парола, с която 

осъществяват достъп до програмата. В архива на програмата се съхраняват данни 

относно това кое лице е извършило разпределението. 

VІІ.ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИНЦИПА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ДЕЛАТА И ПРЕПИСКИТЕ 

1. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ДОКЛАДЧИК: 

1.1. НАКАЗАТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

1.1.1. При постановено разпореждане от съдията-докладчик в закрито разпоредително 

заседание по чл.249, ал.2, вр.чл.248, ал.2, т.3 от НПК за прекратяване на съдебното 

производство и връщане делото на прокурора за допълнително разследване, при 

последващо внасяне на същото за разглеждане в съда то се образува под нов номер и 

се възлага за разглеждане на първоначално определения на случаен принцип 

докладчик.  

1.1.2 При постановено определение от съда в открито заседание по чл.288, т.1 от НПК 

за прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокурора за 

допълнително разследване, при последващо внасяне на делото от прокурора то се 

образува под нов номер и се възлага за разглеждане на първоначално определения на 

случаен принцип докладчик.  

1.1.3. Постъпили искания за тълкуване на влязла в сила присъда или определение по 

чл.414, ал.1, т.1 от НПК се разпределят на докладчика, постановил съдебния акт, 

чието тълкуване се иска. 

1.1.4. При връщане, след инстанционен контрол на отменени прекратителни 

определения за продължаване на съдопроизводствените действия, делото се 

разпределя на първоначално определения докладчик. 

1.1.5. След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по дело на основание 

подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на първоначално определения 

докладчик. 

1.1.6. При връщане на делото на районния съд поради неправилното му 

администриране, при следващо внасяне на делото от същия съд то се разпределя на 

първоначално определения докладчик. 

1.1.7. При постъпване на искане за групиране на наложени наказания по чл.306, ал.1, 

т.1 от НПК, вр.чл.23-25 и чл.27 от НК делото се разпределя на докладчика, постановил 

последната влязла в сила присъда. Делото се разпределя на случаен принцип, когато 
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докладчикът, постановил последната влязла в сила присъда, е преместен в друго 

отделение, не работи вече в съда или е в продължителен отпуск поради 

нетрудоспособност или по друга причина, поради което не е възможно да му бъде 

разпределено. 

1.1.8. При постъпване на искания от всякакъв характер по чл.306, ал.1, т.2, т.3 и т.4 от 

НПК във връзка с разноските, веществените доказателства, първоначалния режим и 

типа затворническо заведение на изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода", 

чл.68, чл.69, чл.69а, чл.70, ал.7, изречение първо, предложение първо от НК 

произнасянето се извършва в рамките на самото дело от докладчика, постановил 

присъдата. Делото се разпределя на случаен принцип при използване на функцията 

"дела за допълнително произнасяне", когато докладчикът, постановил присъдата, е 

преместен в друго отделение, не работи вече в съда или е в продължителен отпуск 

поради нетрудоспособност или по друга причина, поради което не е възможно да му 

бъде разпределено. 

1.1.9. При постъпване на еднотипни искания по ЗИНЗС и на предложения за 

предсрочно освобождаване по чл.437 и сл.от НПК, вр.чл.70 от НК (УПО) с едни и същи 

участници делата се насрочват за една и съща дата, като първото се разпределя на 

случаен принцип, а всички останали на вече определения докладчик. 

1.1.10. При повторно искане за промяна на мярката за неотклонение по чл.65, ал.3 и 

ал.8 от НПК, както и при искане за вземане на мярка за неотклонение по чл.64, ал.1 от 

НПК по отношение на друг обвиняем в рамките на едно и също досъдебно 

производство делото се разпределя на първоначално определения докладчик. При 

отсъствието му посочените дела се възлагат на дежурния наказателен съдия. 

1.1.11.  При последващо произнасяне по реда на чл.243, ал.4 и ал.7 от НПК делото се 

разпределя на първоначалния докладчик (съдията, разгледал същото производство 

предходен път). При отсъствието му  делото се разпределя на случаен принцип на 

друг съдия от наказателно отделение.  

1.1.12. ЧНД по ЗСРС, с оглед спецификата им и изискванията на ЗСРС, се възлагат на 

председателя на съда или на определен от него заместник.  

1.2. ГРАЖДАНСКИ, ТЪРГОВСКИ, ФИРМЕНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА 

1.2.1. При отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по делото, след 

връщането му делото продължава под същия номер и се докладва на първоначално 

определения съдия-докладчик; 
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1.2.2. При връщане на прекратено дело след разрешен от по-горен съд спор за 

подсъдност по чл.122 ГПК, се образува ново дело, което се  разпределя на 

първоначално определения докладчик; 

1.2.3. При разделяне на производство по съединени искове по реда на чл.210, ал.2 

ГПК, по отделените искове се образува ново дело, което се  разпределя на 

първоначално определения докладчик; 

1.2.4. При отказ да се приеме насрещен иск за разглеждане във висящо производство 

и отделянето му, се образува ново дело по този иск, което се разпределя на съдията-

докладчик, определен за разглеждане на първоначалния иск; 

1.2.5. При съединяване на искове по реда на чл.213 ГПК, общото производство 

продължава под номера на първото образувано дело и се разглежда от определения 

по него съдия-докладчик; 

1.2.6. При постъпване на 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; 

1.2.7. При повторно постъпване в съда на въззивни жалби, по които производството по 

делото е било прекратено и делото върнато на първоинстанционния съд за поправка 

на очевидна фактическа грешка, допълване, изменение в частта за разноските, 

тълкуване на решението или отстраняване на нередовности и администриране на 

жалбата, делото се образува под нов номер и се разпределя на първоначалния съдия- 

докладчик;  

1.2.8. При постъпване на допълнителна въззивна жалба срещу допълнително 

решение, не се образува ново дело, а същата се разпределя на определения 

докладчик по първоначалната въззивна жалба; 

1.2.9. (отм. Заповед №306/07.06.2016г.);  

1.2.10. Молбата за промяна на вече вписани обстоятелства по старо фирмено дело, по 

което първоначалният докладчик е преместен в друго отделение, не работи вече в 

съда или не може да се произнесе по друга обективна причина, се разпределя  между 

съдиите от Търговско отделение на случаен принцип.  

2. ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ПОДБОРА: 

2.1 НАКАЗАТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
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2.1.1. При законово основание в подбора на докладчик по делото да не участват 

определени магистрати, делото се разпределя на случаен принцип, с изключване на 

съдиите, за които е налице някое от посочените основания;  

2.1.2 При отмяна на съдебния акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг 

състав на същия съд, делото се разпределя на случаен принцип, но без участието на 

съдията-докладчик/членовете на съдебния състав, постановили отменения съдебен 

акт;  

2.1.3. През съдебната ваканция делата, образувани по: чл.381 от НПК - споразумения 

в досъдебното производство, чл.243, ал.3 и ал.7 от НПК и други, чието разглеждане е 

свързано с кратки процесуални срокове, се разпределят на случаен принцип между 

съдиите, които не са в платен годишен отпуск или в друг вид отпуск. Всички останали 

наказателни дела, които постъпват през съдебната ваканция се разпределят чрез 

програмата между всички съдии от наказателно отделение; 

2.1.4. Пет дни преди ползването на разрешен платен отпуск от съдия същият се 

изключва от разпределението на наказателни дела, разглеждани в съкратени 

процесуални срокове, и се включва в разпределението на тези дела два дни преди 

завръщането му от отпуск. 

2.2. ГРАЖДАНСКИ, ТЪРГОВСКИ И ФИРМЕНИ ДЕЛА 

2.2.1. При отмяна/обезсилване на съдебен акт и връщане на делото за разглеждане от  

друг състав на съда, делото се образува под нов номер и се разпределя на случаен 

принцип, но без участието на съдията-докладчик и членовете на състава, постановили 

отменения/обезсиления съдебен акт; 

2.2.2. При постъпила молба за обезпечение на бъдещ иск, както и на искове или 

жалби, по отношение на които закон предвижда разглеждане в бързо производство, 

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

налице обективна невъзможност (ползване на отпуск, временна неработоспособност, 

командировка, участие в съдебно заседание и др.) да разгледат и да се произнесат по 

молбата в установения от закона срок; 

2.2.3. При предявяване на установителен иск с правно основание чл.694 ТЗ делото се 

разпределя на случаен принцип, без участието на съдията-докладчик по делото за 

несъстоятелност; 
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2.2.4. При постъпила молба с правно основание чл.679 ТЗ за отмяна на решения на 

събранието на кредиторите, делото се разпределя на случаен принцип, но без 

участието на докладчика по делото за несъстоятелност; 

2.2.5. По време на съдебната ваканция и ползването на платен годишен отпуск от 

съдиите се прави разпределение с изключване, както следва: 

- на случаен принцип се разпределят между съдиите от съответното отделение всички 

първоинстанционни  граждански и търговски дела, с изключение на попадащите такива 

в обхвата на чл.329, ал.3 ЗСВ. При разпределението на последните се изключват 

съдиите, които по време на постъпването им са в платен годишен отпуск или на които 

предстои излизането в такъв отпуск в рамките на предвидения от закона срок за 

разглеждането на тези дела;  

- разпределят се на случаен принцип между съдиите от съответното отделение всички 

въззивни граждански дела, с изключение на попадащите такива в обхвата на чл.329, 

ал.3 ЗСВ. Последните се разглеждат в извънредно съдебно заседание на дата и от 

съдебен състав, предварително определени със заповед на административния 

ръководител, съобразно утвърдения график на отпуските. Разпределението на 

посочените дела се извършва на случаен принцип между членовете на този съдебен 

състав; 

-  при разпределението на частните граждански дела се изключват съдиите, които при 

постъпването на делата са в платен годишен отпуск или на които предстои излизането 

в такъв отпуск след 5 работни дни. В същия срок преди завръщането им от платения 

годишен отпуск съдиите отново се включват в разпределението на частните 

граждански дела. 

3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЖУРСТВО: 

3.1. НАКАЗАТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

На дежурен наказателен съдия се разпределят следните видове дела: 

1. ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА (ЧНД и ВЧНД) от досъдебното производство:  

а) по искания на органите на досъдебното производство за разрешение или одобрение 

на процесуални действия (чл. 146, ал.3 от НПК,  чл.158, ал.3 и ал.4 от НПК, чл.161 от 

НПК, чл.164 от НПК, чл.165 от НПК);   

б) производства по мерки за неотклонение (чл.61, ал.3 от НПК, чл.62, ал.2 от НПК, 

чл.64, ал.3 и ал.7 от НПК, чл.65, ал.3 и ал.8 от НПК, чл.15 и чл.43 от ЗЕЕЗА);  
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Първоинстанционните мерки по чл.64, ал.3 от НПК се разпределят и разглеждат от 

дежурния наказателен съдия, съгласно утвърдения график за дежурство за съответния 

месец. 

По въззивните мерки по чл.64, ал.7 от НПК като докладчик по делото се определя 

дежурния наказателен съдия, а за членове на състава - съдии от гражданско и 

търговско отделение, избрани на случаен принцип чрез допълнително инсталиран към 

програмата модул. 

в) разпити пред съдия  по чл.222 и чл.223 от НПК; 

г) производство по чл.70, ал.1 от НПК - настаняване в психиатрично заведение; 

д) по искания на наблюдаващия прокурор от досъдебното производство за 

предоставяне на трафични данни по чл.159а от НПК; 

2. КАСАЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - жалби по УБДХ и по 

Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия; 

Всички дела, разглеждани по дежурство, които са постъпили в неработен ден, се 

образуват ръчно и се разглеждат от дежурния съдия незабавно, след което в първия 

работен ден се разпределят с програмата за случайно разпределение. 

3.2. ГРАЖДАНСКИ, ТЪРГОВСКИ, ФИРМЕНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА не се 

разпределят по дежурство. 

4. ПОВТОРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕЧЕ РАЗПРЕДЕЛЕНО ДЕЛО 

Преразпределение на вече разпределено дело се извършва в следните случаи: 

- при самоотвод или при направен отвод, който е бил уважен; 

- при смяна на първоначалния докладчик по други причини. 

След извършване на повторното разпределение системният администратор приспада 

броя на преразпределените дела от броя разпределени дела на първоначално 

определения съдия-докладчик. 

5. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ПРИ НАПУСКАНЕ НА СЪДИЯ 

При напускане на съдия и при осигуряването на друг съдия - новоназначен или 

командирован в Окръжен съд гр. Враца, който може да го замести, висящите дела на 

напускащия да бъдат преразпределени и възложени изцяло или по етапно на новия 

съдия. Възлагането се извършва, след издаването на заповед от административния 

ръководител, като делата се преразпределят на новия съдия чрез Програмата за 

случайно разпределение на делата, опция "Ръчно". 
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VІІІ. ПРАВИЛА ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК ПО ВРЕМЕ НА 

НЕГОВОТО ОТСЪСТВИЕ 

1. НАКАЗАТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  

1.1. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 

1.1.1 При продължително отсъствие (за срок по-дълъг от 1 месец) на съдия-докладчик 

по НОХД, НАХД и ЧНД, по което не е даден ход на съдебното следствие, делото се 

преразпределя чрез програмата на случаен принцип между останалите съдии от 

наказателно отделение, за които няма законова пречка да участват в разглеждането 

му; 

1.1.2. При кратковременно отсъствие (за срок до 1 месец) на съдия-докладчик по 

НОХД, НАХД и ЧНД, по което не е даден ход на съдебното следствие, делото не се 

преразпределя, а се отсрочва, с оглед невъзможността определеният нов съдия-

докладчик обстойно да се запознае с материалите по делото; 

1.1.3. При продължително отсъствие (за срок по-дълъг от 3 месеца) на съдия-

докладчик по НОХД, НАХД и ЧНД, по което е даден ход на съдебното следствие, 

делото се преразпределя чрез програмата на случаен принцип между останалите 

съдии от наказателно отделение, за които няма законова пречка да участват в 

разглеждането му; 

1.1.4. При кратковременно отсъствие (за срок до 3 месеца) на съдия-докладчик по 

НОХД, НАХД и ЧНД, по което е даден ход на съдебното следствие, делото не се 

преразпределя, а се отсрочва, с оглед спазване на принципа за неизменност на 

състава по чл.258 от НПК. 

1.2. ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ ПОСТОЯННИТЕ 

НАКАЗАТЕЛНИ СЪСТАВИ: 

1.2.1. При продължително отсъствие (за срок по-дълъг от 1 месец) на съдия-докладчик 

от постоянен въззивен наказателен състав, делата за съответното съдебно заседание, 

по които не е даден ход, се преразпределят на случаен принцип между останалите 

членове на наказателното отделение. При необходимост, третият член на съдебния 

състав (без доклад)  се определя със заповед на административния ръководител 

между останалите съдии от наказателно отделение, за които няма пречка да участват 

в разглеждането на делата (които не ползват разрешен отпуск, не са командировани, 

нямат насрочени в същото време дела и за които не съществуват други обективни 
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пречки да участват в разглеждането на делата) при съблюдаване на принципа за 

приблизително еднакъв брой участие на всеки от съдиите; 

1.2.2. При кратковременно отсъствие (за срок до 1 месец) на съдия-докладчик, 

насрочените за съдебно заседание въззивни наказателни дела, по които не е даден 

ход, се отсрочват/отлагат, с оглед невъзможността определеният заместващ съдия-

докладчик обстойно да се запознае с материалите по делото; 

1.2.3. При продължително отсъствие (за срок по-дълъг от 2 месеца) на съдия-

докладчик от постоянен въззивен наказателен състав, делата за съответното съдебно 

заседание, по които е даден ход, се преразпределят на случаен принцип между 

останалите членове на наказателното отделение. При необходимост третият член на 

съдебния състав (без доклад) се определя със заповед на административния 

ръководител между останалите съдии от наказателно отделение, за които няма пречка 

да участват в разглеждането на делата (които не ползват разрешен отпуск, не са 

командировани, нямат насрочени в същото време дела и за които не съществуват 

други обективни пречки да участват в разглеждането на делата), при съблюдаване на 

принципа за приблизително еднакъв брой участие на всеки от съдиите;  

1.2.4. При кратковременно отсъствие (за срок до 2 месеца) на съдия-докладчик от 

постоянен въззивен наказателен състав, делата за съответното съдебно заседание, по 

които е даден ход, не се преразпределят, а се отсрочват/отлагат, с оглед спазване на 

принципа за неизменност на състава по чл.258 от НПК. 

1.3. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА С КРАТКИ ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ за разглеждане и 

произнасяне - чл.65, ал.3 и ал.8 от НПК; чл.243, ал.3 от НПК; изменение на мярка 

за неотклонение по ЗЕЕЗА; производства по ЗЕЕЗА; производство по 

ЗПИИРКОРНФС и др.: 

При отсъствие на първоначално определения съдия-докладчик за срок по-дълъг от 

законоустановения срок за произнасяне от постъпване на искането/жалбата, делото се 

разпределя на случаен принцип между останалите съдии от наказателно отделение, 

които не са в отпуск, командировка или служебно свръхангажирани и за които не 

съществуват други обективни пречки да участват в разглеждането и решаването на 

делото. 

2. ГРАЖДАНСКИ, ТЪРГОВСКИ, ФИРМЕНИ И  АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА 
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2.1. При внезапно възникнала невъзможност (в деня на заседанието или в 

предхождащия го ден) съдия-докладчик да участва в конкретно съдебно заседание 

заместването се осъществява по следния начин:  

2.1.1. В първоинстанционно съдебно заседание - със заповед на административния 

ръководител се определя нов докладчик от съдиите в съответното отделение за 

разглеждане на делата, по отношение на които закон предвижда разглеждане в 

бързо производство. Останалите дела от заседанието се пренасрочват без да се 

определя нов докладчик; 

2.1.2. Във въззивно съдебно заседание - със заповед на административния 

ръководител се определя заместващ член на въззивния съдебен състав (без доклад) 

за провеждане на заседанието. Със същата заповед въззивните дела на отсъстващия 

съдия-докладчик, по отношение на които закон предвижда разглеждане в бързо 

производство, се преразпределят между останалите членове на постоянния 

въззивен състав. Останалите насрочени за съдебното заседание въззивни дела на 

отсъстващия докладчик се отлагат без да се преразпределят; 

2.2. При краткотрайно (до 1 месец) отсъствие на съдия-докладчик се осъществява 

по следния начин: 

2.2.1. Първоинстанционните дела, по отношение на които закон предвижда 

разглеждане в бързо производство, се преразпределят на нов докладчик на случаен 

принцип между съдиите в съответното отделение. Останалите първоинстанционни 

дела не се преразпределят, а насрочените такива в периода на отсъствието се 

пренасрочват за разглеждане в ново съдебно заседание от първоначално 

определения докладчик; 

2.2.2. Въззивните дела на отсъстващия съдия-докладчик, по отношение на които закон 

предвижда разглеждане в бързо производство, се преразпределят на случаен принцип 

между съдиите в съответното отделение. Останалите въззивни дела на 

отсъстващия докладчик не се преразпределят, а насрочените такива се отлагат за 

разглеждане в ново съдебно заседание с негово присъствие;  

2.2.3. Текущият доклад на отсъстващия съдия, който не е свързан с движението на 

делото и събиране на доказателства (чл.31, ал.2, чл.74, ал.2 и чл.82, ал.5 ПАС), се 

обработва от председателя или друг член на постоянния въззивен съдебен състав, 

част от който е отсъстващия съдия; 
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2.3. При продължително (над 1 месец) отсъствие на съдия-докладчик заместването 

се осъществява по следния начин: 

2.3.1. Всички висящи дела, по които докладчик е отсъстващият съдия, се 

преразпределят на случаен принцип между останалите съдии от съответното 

отделение; 

2.3.2. Текущият доклад по приключените дела на отсъстващия докладчик се обработва 

от председателя или друг член на постоянния въззивен съдебен състав, част от който 

е отсъстващият съдия-докладчик;  

2.4. При отсъствие на съдията-докладчик по дело за несъстоятелност се определя 

друг съдия от търговското отделение, който да разглежда делото по време на 

отсъствието, съгласно изискванията на чл.634б, ал.2 ТЗ; 

ІХ. ПРАВИЛА ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪДЕБНИЯ СЪСТАВ 

Правилата за заместване на член на постоянен състав, който не е докладчик се 

обуславят от обстоятелството, че програмата за случайно разпределение позволява 

избор единствено на докладчици. 

1. НАКАЗАТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 

1.1. При внезапна или краткотрайна (до 1 месец) невъзможност, както и при 

продължителна (над 1 месец) невъзможност член на постоянния съдебен състав да 

участва в разглеждане на дела, по които не е докладчик, се определя негов заместник 

със заповед на административния ръководител, измежду останалите членове на 

отделението, за които няма пречка да участват в разглеждането на делото. При 

определянето на заместник се вземат предвид и графика на ползване на отпуските, 

брой насрочени открити съдебни заседания, участие в комисии и обучения, както и 

други относими обстоятелства, свързани с натовареността на съдиите в периода на 

заместването;  

1.2. При предвидимо отсъствие /отпуск, командировка и др./ или при друга обективна 

невъзможност /основание за отвод, самоотвод и др./ член на постоянен състав от 

наказателно отделение да участва в разглеждане на дела, по които не е докладчик, се 

определя негов заместник със заповед на административния ръководител, между 

останалите съдии от отделението, за които няма пречка да участват в разглеждането 

му. Заповедта за заместване се издава преди изготвяне на съдебния акт за 

насрочване на делото, при съобразяване на критериите, посочени в т.1.1. 
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1.3 При обективна невъзможност за участие на всички съдии от наказателното 

отделение, заместникът се определя между съдиите от гражданското или търговското 

отделение на съда при спазване на критериите, посочени по-горе; 

1.4. Конкретния период на отсъствие, след който възниква необходимостта от 

заместване е в зависимост от вида на производството, сроковете за произнася и от 

обстоятелството дали е даден ход на делото или не, при спазване на същите времеви 

стандарти, отнасящи се до хипотезите на заместване на съдията-докладчик. 

2. ГРАЖДАНСКИ, ТЪРГОВСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА: 

2.1. При внезапна или краткотрайна (до 1 месец) невъзможност, както и при 

продължителна (над 1 месец) невъзможност член на състав от Гражданско отделение 

да участва в разглеждане на дела, по които не е докладчик, се определя негов 

заместник, от гражданско или търговско отделение, със заповед на административния 

ръководител. При определянето на заместник се вземат предвид графика на ползване 

на отпуските, брой насрочени открити съдебни заседания, участие в комисии и 

обучения, както и други относими обстоятелства, свързани с натовареността на 

съдиите в периода на заместването. 

2.3. При отсъствие на член от съдебния състав на Търговско отделение, заместването 

му става от съдия от Гражданско отделение, определен със заповед на 

административния ръководител при съобразяване на горните критерии.  

 

ІХа. ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ 

СЪСТАВИ, ПО ДЕЛА С КРАТКИ ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ НА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ВРЕМЕ НА СЪДЕБНА ВАКАНЦИЯ 

1.1 По време на съдебната ваканция въззивните наказателни дела, както и 

първоинстанционните наказателни дела в троен състав, с кратки процесуални срокове 

на разглеждане, се разпределят на случаен принцип по реда на т. 2.1.3, изр.1, раздел 

VII от настоящите правила. Останалите членове на съдебния състав се определят със 

заповед на административния ръководител между съдиите от наказателно отделение, 

включително и младши съдии, които не са в отпуск или за които няма друга законова 

пречка да участват в разглеждането му. Заповедта се издава по всяко конкретно дело 

преди изготвяне на съдебния акт за насрочването му при съобразяване на критериите, 

посочени в раздел IX, т.1.1. 
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1.2 При обективна невъзможност за участие на съдии от наказателното отделение по 

тези дела, членовете се определят между съдиите от гражданско и търговско 

отделение при съобразяване на горните критерии. 

 

Х. ОТЧЕТНОСТ И АРХИВ 

1. За разпределението на всяко дело програмата за случайно разпределение на 

делата генерира протокол за извършения избор, който се изпраща в сървъра на ВСС и 

се визуализира чрез интернет страницата на ВСС, откъдето се разпечатва на хартиен 

носител, подписва се от извършилия разпределението и се прилага към всяко отделно 

дело. 

2. След приключване на разпределението се разпечатва протокол за деня, който се 

подписва от извършилия разпределението и се подрежда в отделна за всеки вид дела 

папка. Всички папки образуват Регистър на случайния избор. 

3. При извършено преразпределение поради отвод на първоначално определения 

съдия-докладчик, протоколът за избора на новия съдия-докладчик, заедно с копие от 

отвода се подреждат в отделна за всеки вид дела папка. Всички папки образуват 

Регистър на отводите. 

4. Ежеседмично се извършва архивиране на електронен носител на натрупаната 

информация за разпределението на делата. Информацията се съхранява за срок не 

по-малък от най-продължителния срок за архивирането на делата. 

5. Отговорност за съхранението и опазването на информацията се носи от 

административния ръководител на съда.  

 

Настоящите вътрешни правила са съобразени с изискванията на Закона за съдебната 

власт и Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение 

на делата, приета от ВСС. Правилата са приети с решение на Общото събрание на 

съдиите при Окръжен съд Враца, проведено на 05.10.2015г. и са утвърдени със 

заповед №611/09.10.2015г. на административния ръководител на Окръжен съд Враца.  

Те са част от Интегрираната системата за управление и контрол на съда и са 

публикувани на интранет страницата на съда в папка “ИСУК”. 

Правилата са изменени със заповед №306/07.06.2016г. на административния 

ръководител на Окръжен съд Враца, като са съобразени с решение на Комисията по 
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правни въпроси на ВСС по протокол №14/04.04.2016г. и становище на ОС на ТК на 

ВКС, изразено в протокол №18/15.03.2016г. 

Правилата са изменени със Заповед №460/24.08.2016г., във връзка със Заповед  

№336/21.06.2016г., Заповед №382/15.07.2016г., Заповед № 44/23.01.2017 г.  на 

Административния ръководител на Окръжен съд Враца и Заповед №502/16.08.2018 г.  

на Административния ръководител на Окръжен съд Враца. 

 

 

 

 

 

 


