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Утвърдил:
 (Юлита Георгиева, Председател)

Заповед № 40/25.03.2015 г.

ПРАВИЛА

за случайното разпределение на делата в Районен съд Берковица

Раздел I

Цел

1. Правилата регламентират процеса на разпределяне на постъпилите
дела между съдиите в Районен съд град Берковица на принципа на случайния
подбор, при спазване на разпоредбите на чл. 9 на ЗСВ и ПАС /обн., ДВ, бр. 8 от
28.01.2014 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2015 г. /

2. Правилата имат за цел създаване на единна организация на работа в
съда при спазване принципа на случайния подбор при определяне на съдия
докладчик по делото, който гарантира безпристрастността на съда, равенството
на страните и прозрачност в съдебната дейност, както и равномерност на
натоварване на съдиите в РС Берковица.

Раздел II

Използвани програмни продукти за разпределение на делата

3. За извършване на разпределението в Районен съд Берковица се
използва софтуер LawChoice, одобрен от Висш съдебен съвет с решение по
Протокол № 26 от 21.09.2005 г. Софтуерът е инсталиран на сървър и е с
мрежови достъп. Началната информация е въведена в програмата при
внедряването й в съда на 01.01.2008 г.

4. Разпределението на преписките и делата в Районен съд Берковица се
извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение,
съобразно поредността на постъпването им, съгласно чл. 9 от Закона за
съдебната власт (ЗСВ) и т. 1, буква „б)” от Единната методика по приложението
на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните,
административните, военните, апелативните и специализираните съдилища,
приета с решение на ВСС по протокол № 13/19.03.2015 г.
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Раздел III

Лица, извършващи случайно разпределение на делата и ред за

разпределяне на дела.

5.  Административният ръководител на РС - Берковица извършва
компютърното разпределение на делата. Той може да възлага тази дейност със
заповед и на други съдии.

6. Книжата, по които се образуват дела, с поставен входящ номер по реда
на постъпването им, се предават най-късно на следващия ден на Председателя
на съда, а при отсъствието му - на съдията, който го замества, определен със
Заповед на Административния ръководител, който образува делото, ако са
налице процесуалните изисквания, определя вида му и извършва техническата
дейност за определяне на съдията докладчик чрез програмата за случаен подбор.

7. Регистрирани потребители на програмата LawChoice са Председател,
съдиите Цветкова, Филипова, Тодоров и brs (потребител с администраторски
функции).

8. Правото на достъп до програмата се предоставя технически с помощта
на системния администратор.

9. Всяко едно оправомощено с изрична заповед лице осъществява
достъпа си посредством персонална парола и действията му се идентифицират и
съхраняват от архива на програмата.

10.Разпределянето на постъпилите преписки се извършва ежедневно в
определените за доклад на Председателя часове - 11.00 и 16.00 часа.

11. Преписките, въз основа на които се образуват незабавни и бързи
производства се докладват на Председателя на съда и се разпределят в часа на
постъпването им.

12. Всеки съдия може да присъства на процедурата по разпределение
на преписките и определяне на съдия- докладчик.

13. За равномерно разпределение на делата по материя и сложност се
обособяват групи дела и процент на натовареност на всеки съдия докладчик.
Видовете и подвидове дела са утвърдени от Председателя на съда в зависимост
от предмета и сложността им - таблица Приложение №1.

Групите дела са следните:

• Граждански дела;
• Частни граждански дела;
• Административни дела;
• Наказателни дела от общ характер;
• Административно-наказателни дела;
• Наказателни дела от частен характер;
• Частни наказателни дела;
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14. Видовете дела, които ще разглеждат съдебните състави, се определят
със заповед на Председателя на съда, въз основа на която системния
администратор въвежда съответните данни или извършва промени в програмата
за разпределение на делата и съставя протокол.

Раздел IV

Регулиране натовареността на съдите и равномерност при

разпределянето им.

15. Процента на натовареност на съдебните състави по видовете дела,
които разглеждат, се определя със заповед на Председателя на съда при
спазване изискванията на решение по Протокол № 25/01.07.2010 г., т.65, въз
основа на която системния администратор извършва съответните промени в
програмата за разпределение на делата и съставя протокол.

16. Председателят на съда контролира натовареността на отделните
състави чрез ежемесечни справки за постъпилите и разпределени дела,
изготвяни от съдебните деловодители и системния администратор.

17. При разпределението на делата, изискващи произнасяне в кратки
срокове от списъка на съдиите се изключват тези, които отсъстват 3 или повече
дни поради ползване на отпуск или по друга обективна причина.

Раздел V
Възможни опции при извършване на разпределението

18. Случаен избор на съдия докладчик - става с въвеждане на входящия
номер, избор на година на делото (като в полето е въведена текущата година),
тип на дело, генериране на номер дело, избор и печат на протокол.

19. Избор по дежурство - става с въвеждане на входящия номер, избор
на година (в полето е въведена текущата година), тип на дело, генериране на
номер дело, избор на радиобутон „по дежурство", поставяне на отметка до
името на дежурния съдия, избор и печат на протокол.

20. Видовете дела, които се разпределят на дежурния съдия, са
определени със заповед № 103 от 21.12.2005 г. и заповед № 2/05.01.2015г. на
Председателя на съда: по искания за разпити на свидетели и уличени лица и за
издаване на разрешения и одобрения за извършени процесуално- следствени
действия по НПК, по съставените актове по Указа за борба с дребното
хулиганство, по молбите за разрешения за теглене на суми от детски влогове и
разрешения за извършване на сделки с имущества на малолетни и непълнолетни
по СК, по искания за сключване на граждански брак от ненавършили
пълнолетие лица и по приемането и вписването на откази от наследство, по
които се образуват съответните частни наказателни и граждански дела.

21. Избор на определен съдия докладчик - става с въвеждане на
входящия номер, избор на година (в полето е въведена текущата година), тип на
дело, генериране на номер дело или въвеждане ръчно на номера, ако вече е било
разпределяно делото, избор на радиобутон „определен", поставяне на отметка
до името на определения съдия, вписване на основанията за избор на определен
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съдия в отворилия се прозорец, избор и печат на протокол. Изборът на
определен съдия е регламентиран в чл.76 от ПАС

22. Избор с изключване на съдия - става с въвеждане на входящия
номер, избор на година (в полето е въведена текущата година), тип на дело,
генериране на номер дело или въвеждане ръчно на номера, ако вече е било
разпределяно делото, избор на радиобутон „не участват", поставяне на отметка
до името на съдията, който не участва в разпределението, вписване на
основанието за изключване на определен съдия в отворилия се прозорец, избор
и печат на протокол.

Такъв избор се налага при отсъствие на съдия и невъзможност да се
спазят процесуалните срокове за насрочване или разглеждане на определен вид
дела, ако бъдат разпределени на същия, при отвод на съдията- докладчик и в
случаите, регламентирани в чл.76 от ПАС.

23. Отказ от направения избор- при техническа грешка и/ или
случайно дублиране на номер дело, се извършва повторен избор чрез
програмата LawChoice с описание на обстоятелствата, налагащи повторното
разпределяне на съответното дело. Програмата извежда предупредително
съобщение, че този номер вече е бил разпределен и по този начин предпазва
разпределящия от допускане на нова грешка.

Раздел VІ

Особени хипотези на приложението на принципа за случайно
разпределение на делата:

24. Особените хипотези при приложението на принципа за случайно
разпределение на делата са стриктно регламентирани със заповеди на
административния ръководител, в чл.76 ПАС /обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г.,
изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2015 г. /, в Единната методика по приложението на
принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните,
административните, военните, апелативните и специализираните съдилища,
приета с решение на ВСС по протокол № 13/19.03.2015 г. и в настоящите
Вътрешни правила, и тяхното последователно прилагане е гаранция, че няма да
се допуснат злоупотреби.

 При наказателните и административно – наказателните дела.

25. 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 следващото внасяне на делото от
прокуратурата, то се разпределя на първоначално определения на случаен
принцип докладчик.

26. При постановено определение от съда в открито заседание по чл.288,
т. 1 от НПК, за прекратяване на съдебното производство и връщане делото на
прокурора за допълнително разследване, при следващото внасяне на делото от



5

прокуратурата, то се разпределя на първоначално определения на случаен
принцип докладчик.

27. При прекратяване на съдебното производство в хипотезите на чл.42,
ал.2 НПК и изпращане по подсъдност или определения след повдигнат спор за
подсъдност, повторно внесено в съда за продължаване на съдопроизводствените
действия, делото се образува под нов номер и се възлага за разглеждане и
разпределя на първоначално определения съдия докладчик.

28. При постъпване на искане за групиране на наложени наказания
/чл.306 от НПК/, делото се разпределя на случаен принцип между съдиите,
разглеждащи наказателни дела.

29. При връщане на делото за разглеждане от друг състав на същия съд -
делото се разпределя при приложение на случайния принцип, но без участието
на съдията - докладчик, постановил отменения съдебен акт.

 При граждански дела.
30. При връщане на прекратено дело за разглеждане по компетентност -

след спор за подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на първоначално
определения докладчик.

31. При предявяване на иск за установяване на вземането по чл. 422
ГПК делото се разпределя на случаен принцип.

32. При обезсилване на съдебно решение и връщане на делото за
разглеждане от друг състав на същия съд - делото се разпределя при
приложение на случайния принцип, но без участието на съдията - докладчик,
постановил обезсиленото решение.

33. При разделяне на производството по обективно и  субективно
съединени искове, новообразуваното дело по отделните искове се разпределя на
първоначално определения докладчик.

34. 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.

35. При постъпили молби за защита по реда на ЗЗДН, делото се
разпределя на случаен принцип между съдиите, разглеждащи граждански дела.
„Изключват" се съдиите, при които е налице обективна невъзможност да
разгледат и да се произнесат по молбата в установения от закона 24 - часов срок
/при наличие на основания за незабавна защита/.

36. При постъпили молби за обезпечение на бъдещ иск, делото се
разпределя на случаен принцип между съдиите, разглеждащи граждански дела.

37. Делата, по които с исковата молба е направено искане за
обезпечение, се разпределят на случаен принцип между съдиите, разглеждащи
граждански дела с изключване на отсъстващия съдия с оглед спазване
процесуалните срокове за произнасяне.

38. При отсъствие на съдия докладчика по вече разпределено дело,
постъпилите молби по искания за обезпечение се разглеждат от друг
граждански съдия, без делото да се преразпределя.

39. Когато предмет на дело по иск за делба са едновременно УПИ и
земеделски земи и гори, делото да се разпределя като „делба УПИ".
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 Във връзка с дежурства.

40.1. Делата, които се разглеждат по дежурство се разпределят по същия
ред в часа на постъпването им, като разпределянето им се извършва чрез
програмата, използвайки възможността за избор по дежурство на конкретен
съдия, съобразно графика за седмичните дежурства на съдиите.

40.2. Видовете дела, които се разпределят на дежурния съдия, са
определени със заповед № 103 от 21.12.2005 г. и заповед № 2/05.01.2015г. на
Председателя на съда: по искания за разпити на свидетели и уличени лица и за
издаване на разрешения и одобрения за извършени процесуално- следствени
действия по НПК, по съставените актове по Указа за борба с дребното
хулиганство, по молбите за разрешения за теглене на суми от детски влогове и
разрешения за извършване на сделки с имущества на малолетни и непълнолетни
по СК, по искания за сключване на граждански брак от ненавършили
пълнолетие лица и по приемането и вписването на откази от наследство, по
които се образуват съответните частни наказателни и граждански дела..

41. Повторно разпределение на вече разпределено дело.

Определеният на случаен принцип съдия - докладчик може да бъде
заменян при самоотвод или направен отвод, който е бил уважен и/или при
смяна на съдията – докладчик по други причини. Новото разпределение също се
прави на случаен принцип.

42. Други.

42.1. Съдебните поръчки се разпределят на случаен принцип,
разглеждат се от всички съдии и съобразно вида на делото /гражданско или
наказателно/ се разпределя на наказателен или граждански съдия.

42.2. През съдебната ваканция с изрична заповед на административния
ръководител определените по предварителен график дежурни съдии разглеждат
делата, посочени в разпоредбата на чл. 329, ал.3, т.1, т.2, 3, 5 и 6 от ЗСВ: мерки
за неотклонение по чл.64 - 65 НПК; разрешения и одобрения по претърсване и
изземване; разпити по чл.222 и 223 НПК; ЧНД, образувани по постановления на
РП- Берковица; споразумения по НПК; бързи и незабавни производства; делата
за настаняване на задължително лечение; разрешения по СК; дела по чл.26 от
ЗЗДетето; обезпечения; ЧГР по чл.411 - 417 ГПК и молби за отказ и приемане
на наследство.

42.3. При свръхнатовареност на дежурен съдия, наказателни дела,
разглеждани по дежурство /напр. молби за претърсвания или изземвания,
разпити по чл.222 и 223 НПК /, и граждански дела, разглеждани по дежурство
/напр. Молби за незабавна защита по ЗЗДН/, се разпределят и на друг съдия -
който не е в заседание, по преценка на административния ръководител или на
случаен принцип.

42.4.При постъпила една и съща искова молба няколко пъти и образувани
няколко дела, молбата се разглежда по първото образувано дело, от първия
разпределен съдия - докладчик съгласно случайното разпределение на делата, а
останалите дела се прекратяват.



7

42.5.При обединяването 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 съдия - докладчик.

Раздел VIІ

Отчетност и архив

43. 3а разпределението на всяко дело програмата за случайно
разпределение на делата генерира протокол от 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 извършилият
разпределението и се прилага към всяко отделно дело.

44. Деловодителите прилагат копие от протокола за разпределението
като първа страница към съответното дело.

45. Ежеседмично във всеки съд 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. Административният ръководител на съответният съд
носи отговорност за съхранението и опазването на информацията..

46. В края на календарната година, след разпределянето на последната
постъпила за разпределяне преписка, системният администратор прави
приключване, с което се архивират данните от натрупаната статистика. С това
се нулира броя на разпределените дела за новата година и се започва
разпределянето за всички дела от 0.

47. При промяна в правно-нормативната уредба, предметите на делата,
съдийските състави в БРС или други промени, по разпореждане на
Председателя на съда системният администратор редактира началната
информация в програмата, за което изготвя протокол.

48. За актуализирането на софтуера и съхраняване архиви на данните,
отговаря системният администратор на съда.

Раздел VIIІ

Заключителни разпоредби

§ 1. Настоящите Вътрешни правила за организацията и реда за използване
на програмния продукт за разпределение на делата на случаен принцип в
Районен съд град Берковица се издават в изпълнение на решения, взети на
Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и
статистика" при ВСС, чл. 9 ЗСВ, ПАС /в сила от 28.01.2014год. ДВ
бр.8/2014год./, Инструкция за организацията и реда за използване на
програмните продукти за разпределение на делата в съдилищата на случаен
принцип, приета с решение по Протокол № 46/16.12.2010 г. на Комисия
„Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на
ВСС и Единната методика по приложението на принципа за случайно
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разпределение на делата в районните, окръжните, административните,
военните, апелативните и специализираните съдилища, приета с решение на
ВСС по протокол № 13/19.03.2015 г.

§2. С отделна заповед на Административния ръководител Вътрешните
правила за случайно разпределение на делата в Районен съд Берковица могат да
бъдат изменяни и допълвани.

§3. Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от момента на
утвърждаването им със заповед на Административния ръководител на Районен
съд Берковица.

§ 4. Контрола по изпълнение на настоящите правила се осъществява от
административния ръководител на Районен съд град Берковица.

§ 5. Правилата да се сведат до знанието на всички съдии, съдебния
администратор и системен администратор, който да ги публикува и на интернет
страницата на съда.


