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РАЙОНЕН СЪД – ДРЯНОВО 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: .................. (П)................ 

                                                                                                          (Мариета Спасова) 

 
 
       

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

И ОПРЕДЕЛЯНЕ НАТОВАРЕНОСТТА НА СЪДИИТЕ 

 

Настоящите правила регламентират процеса на разпределяне на 

постъпилите дела между съдиите в Районен съд гр. Дряново. Чрез въвеждането 

им се цели да се установи ефективно приложение на принципа на случайния 

избор на съдия-докладчик при отчитане особеностите на отделните видове дела 

и равномерност при разпределението им в отговор на очакванията на 

обществото за качество и ефективност на съдебния процес.  

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

В Районен съд гр. Дряново разпределението на делата се извършва 

съобразно поредността на постъпването им на принципа на случайния подбор 

чрез електронно разпределение 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. 

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 
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Протокол № 12/02.04.2019 г., изм. по Протокол № 19/16.06.2020 г., изм. по 

Протокол № 43/08.12.2020 г.). е въведено ново специално 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. 

Коефициентът на тежест се генерира автоматично от системата след 

определяне шифъра на делото (съобразно приетите нови шифри на делата и 

Правилата за оценка на натовареността). 

 

Техническата дейност по определяне 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 гр. Дряново, а 

при негово отсъствие - от заместващия го районен съдия. 

Лицата, определени да работят с ЕИСС и извършващи разпределение на  

делата, получават достъп до нея чрез индивидуална парола и квалифициран  

електронен подпис (КЕП). 

II. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛАТА. 

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. 76 от Правилника за администрацията на 

съдилищата. Електронното образуване и регистриране на делата се извършва 

чрез ЕИСС.  

Определянето на съдия докладчик в съответствие с правилата на чл. 9 от 

Закона за съдебната власт се документира с попълване и подписване на 

положен печат върху сезиращия съда документ. 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. 

Разпределенията могат да бъдат извършени следните режими : 

Автоматичен - системата на произволен принцип избира съдия от 

зададените възможни. Програмата автоматично разпределя всяко дело на 

принципа на случайния избор, като не се дава възможност за определяне на 

друг съдия-докладчик по съответното дело, без да бъде извършено 

преразпределение в ЕИСС, като по този начин манипулирането на избора става 

невъзможно. 

В същото време централизираната система следи за равномерната 

натовареност на съдиите, чрез възможността делото да се разпредели в 
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зависимост от шифъра му, което осигурява разпределението на делата с еднаква 

натовареност по съдии. 

Преразпределение на вече разпределено дело може да бъде направено 

при отвод на първоначално избрания съдия-докладчик, неговото отсъствие или 

друга основателна причина, като извършващият преразпределението 

задължително трябва да я запише и мотивира в съответното поле на системата. 

 

 

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 – номер, вид, година, 

входящ номер, група на разпределение, статистически шифър, разпределен 

съдия, начина на разпределение (автоматично, ръчно, по дежурство). 

След извършване на разпределението лицата по т. I от настоящите 

правила чрез бутон „Подписване” подписват протокола с квалифициран 

електронен подпис. Протоколът за извършения избор автоматично се изпраща в 

сървъра на ВСС. Справки за извършени разпределения могат да се правят на 

адрес : http://webrand.justice.bg/ , като информацията е публична и достъпна за 

всеки гражданин.  

III. ОСОБЕНИ ХИПОТЕЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПА НА 

СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА : 

Образуваните дела по молби за обезпечаване на бъдещи искове по чл. 

390, ал. 1 от ГПК се разпределят при режим “Автоматичен”. 

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

на вземане), делото се разпределя на случаен принцип чрез избор на режим 

“Автоматичен”. 

           При прекратяване на съдебното производство в хипотезите на чл. 42, ал. 

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

прокурора от съдията докладчик) и на чл. 288, т. 1 от 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 

първоначалния съдия – докладчик чрез използване на режим “Ръчен”.  

         Гражданските дела, образувани чрез разделяне на производството по 

обективно и субективно съединени искове на основание чл. 210, ал. 2 от ГПК се 

http://webrand.justice.bg/
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разпределят на съдията – докладчик, определен на принципа на случайния 

избор по първоначално образуваното дело, по което е постановено разделяне 

чрез режим “Ръчен”. 

           При отмяна/ обезсилване на съдебен акт и връщане на делото за 

разглеждане от друг състав на същия съд, делото се разпределя на случаен 

принцип, но без участието на съдията – докладчик, постановил отменения/ 

обезсилен съдебен акт, като същият следва да се изключи от списъка на 

възможните съдии при задължително вписване в програмата на основанието за 

това. 

В случаите, когато определен магистрат ползва платен годишен отпуск, 

отпуск по болест, продължителна командировка и други, указващи 

невъзможност да участва в разглеждане на делата, делото се разпределя на 

случаен принцип при режим “Автоматичен” и изключване на този съдия от 

списъка на възможните докладчици, като причина за изключването в 

програмата задължително се вписва основанието (например „отпуск” или 

„временна нетрудоспособност”). 

 

Съобразно утвърдения в съда график на дежурния съдия се разпределят 

следните видове дела при използване на режим “По дежурство” :  

        наказателни дела : 

– частни наказателни дела - разпити на обвиняеми и 

свидетели пред съдия по чл. 222, ал. 1 и чл. 223, ал. 1 от 

НПК,  

– частни наказателни дела - разрешения и одобрения за 

претърсване и изземване по чл. 161, ал. 1 и 2 от НПК, 

разрешения по чл. 146, ал. 3 от НПК,  чл. 158, ал. 3 и 4 от 

НПК, чл. 159а от НПК и чл. 165, ал. 2 от НПК, разрешения 

по чл. 68, ал. 5 от ЗМВР, вр. чл. 11, ал. 4 от Наредба за реда 

за извършване и снемане на полицейска регистрация;  

– частни наказателни дела - искания за разкриване на банкова 

или търговска тайна по Закона за кредитните институциии, 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона 

за пазарите на финансови инструменти. 

– частни наказателни дела - искания с правно основание чл. 

67-73 от НПК; 

– частни наказателни дела - искания за вземане мярка за 

неотклонение “Задържане под стража”; 

– АНД по Указа за борба с дребното хулиганство или Закона 

за опазване на обществения ред при провеждане на спортни 

мероприятия. 
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          частни граждански дела : 

- по молби за назначаване на особен представител по чл. 29 от ГПК в 

случаите, когато се образува самостоятелно дело,  

- по молби за издаване на разрешение за сключване на граждански брак 

от ненавършили пълнолетие лица; 

- по молби за разрешение за разпореждане със семейно жилище – лична 

собственост.  

IV. НАТОВАРЕНОСТ И КОЕФИЦИЕНТ НА ТЕЖЕСТ ПРИ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА.  

В Районен съд - Дряново щатната численост на съдиите е 2 (двама), като 

разпределението на делата за всички съдии в началото на всяка календарна 

година започва с брой дела, равен на нула.  

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

съдиите, приети от CK 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 EИСС) се определя индивидуално намалено разполагаемо 

време за разглеждане и приключване на делата, както следва: 

● Съдия Мариета Спасова – председател, 1020 часа (1600 - 580, от 

които 500 по приложение 5 и 80 по приложение 6); 

 

● Съдия Емилия Дишева – 1520 часа (1600 – 80 по приложение 6). 

 

В Районен съд - Дряново няма обособени отделения и специализация по 

материя на магистратите, като всеки съдия разглежда дела от всички групи, 

посочени в т. II. Въз основа на определеното намалено разполагаемо време е 

изчислен индивидуален процент на натовареност на всеки съдия като дял от 

стандартното разполагаемо време от 1600 часа. Този индивидуален 

коефициент е част от началната информация в ЕИСС, като съдиите, 

разглеждат всички групи дела при равна натовареност от 100%. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

 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, 

апелативните и специализираните съдилища и Правила за оценка 

натовареността на съдиите. 
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Настоящите вътрешни правила са изменени с решение на Общото 

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

Районен съд - Трявна, проведено на 01.10.2021 г. и измененията са в сила от 

тази дата, като отменят утвърдените със Заповед № РД 13-58/03.04.2018 г. 

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата. 

 

Същите могат да бъдат изменени и допълнени само по реда на тяхното 

приемане. Правилата да се публикуват на Интернет страницата на съда в 

раздел “Вътрешни правила”.   

 


