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С настоящите Вътрешни правила се цели да се установи ефективно 

приложение на принципа на случайния подбор и невъзможността за 

манипулиране, гарантиране документираност и прозрачност при 

разпределение на делата, отчитане особеностите на отделните видове дела 

и равномерност при разпределението им. 

Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в Районен 

съд – Каварна гарантират: 

- безпристрастност, 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 органите на съдебната власт, включващи и начина 

на организация на съдебната дейност; 

- прозрачност на съдебната дейност, редуцираща съмненията за 

корупционни практики. 

  

 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 Вътрешните правила уреждат реда за определяне на съдия-

докладчик по делото на принципа на случайния подбор, регламентиран 

законово в чл. 9 от ЗСВ. 

 Разпределението на делата във Районен съд – Каварна се извършва 

на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, 

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

съобразена с процесуалните срокове, изискващи незабавно произнасяне. 

 В Районен съд – Каварна се използва Централизирана система за 

разпределение на делата (ЦСРД), считано от 01.10.2015 г., в изпълнение на 

решение на Комисия „Професионална квалификация, информационни 

технологии и статистика“ при Висш съдебен съвет по протокол № 37/ 

29.09.2015 г. ЦСРД осигурява прозрачността на разпределението на делата, 

като позволява всяко дело да се провери – вид, докладчик, натовареност и 

лице извършило случайното разпределение, в т.ч.: как е разпределено (по 

случаен избор, по дежурство, на определен съдия, кои съдии не участват в 

избора и повторно разпределение по вече разпределено дело) и дали 

всички съдии са участвали при автоматичния избор. 

 Редът на извършването на разпределението за граждански и 

наказателни дела е следният: 

 1. Спазва се поредността на постъпване – входящата кореспонденция 

се приема от служба „Регистратура” и се поставят входящи номера, 

генерирани автоматично от програма САС „Съдебно деловодство”. 

 2. Съдебният деловодител-регистратура или заместващият го 

служител докладват книжата, получили входящ номер, на 

административния ръководител на КвРС или на друг определен със 

заповед съдия, който образува делото, ако са налице процесуалните 

изисквания, като определя типа дело, което ще се разпределя на принципа 

на случайния подбор и използвайки ЦСРД определя съдия-докладчика.  
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 3. В ЦСРД се изписва входящия номер на съдебните книжа, по които 

се образува дело, като поредните номера на делата за разпределение се 

генерират автоматично от ЦСРД. 

 4. Протоколът от разпределението на делото се подписва електронно 

с КЕП от разпределящия. 

 5. След извършване на разпределението на делото се отпечатва 

протокол, който се подписва от извършилия разпределението, след което 

се поставя печат от съдебен деловодител. 

 В Районен съд – Каварна се използват всички предимства на 

системата, а именно: 

 1. Идентификация на разпределящия; 

 2. Централизирана система на сървър на ВСС; 

 3. Невъзможност за манипулиране на избора; 

 4. Възможност номерът на делото да се генерира автоматично от 

програмата; 

 5. Възможност избора да се извърши по три начина:  

- автоматично (случайно); 

- по дежурство;  

- ръчно (по определен докладчик). 

 Административният ръководител-председател на КвРС определя със 

свои заповеди информацията, въвеждаща се в програмата – видове дела, 

докладчици, натовареност на съдиите и др. 

Разпределението на делата се извършва чрез ЦСРД от 

административния ръководител на съда или от други съдии, на които е 

възложена тази дейност със заповед. 

 Преди да започне разпределянето на делата, администратора на 

системата въвежда: 

- данни за съдиите, които отсъстват поради отпуск или друга 

причина; 

- данни за съдиите, на които се разпределят дела по дежурство за 

съответния период (съгласно заповеди или графици на дежурствата, 

утвърдени от административния ръководител на КвРС). 

 Използват се номерации на делата по съответните раздели за 

първоинстанционен съд: 

- първоинстанционни наказателни дела; 

- първоинстанционни граждански дела.  

 Първоинстанционните наказателни дела в ЦСРД са разделени на 4 

(четири) вида, разпределяни с единна номерация, както следва: 

- наказателни дела от общ характер; 

- наказателни дела от частен характер; 

- частни наказателни дела; 

- административно-наказателни дела. 

 Първоинстанционните граждански дела в ЦСРД са разделени на 2 

(два) вида, разпределяни с единна номерация, както следва: 

- граждански дела; 
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- частни граждански дела. 

 Инсталацията на програмата е разположена локално на сървър на 

Висш съдебен съвет. Достъп до програмата имат само определените със 

заповед от административния ръководител-председател лица. 

 Всеки от разпределящите съдии има собствена парола и 

квалифициран електронен подпис (КЕП), с който се осъществява достъп до 

програмата. По този начин за всеки конкретен случай на разпределяне на 

дело е известно кое лице е извършило действията по определяне на 

докладчика. Протоколите се подписват с квалифициран електронен подпис 

от всеки разпределящ. 

 С оглед изключване на всякакво съмнение и възможност за 

манипулация, задължително разпределящия съдия посочва в системата за 

случайно разпределение на делата входящия номер, по хронологичен 

(възходящ) ред на постъпването им в Районен съд – Каварна. 

 При всеки случай, в който определен съдия-докладчик по конкретно 

дело, следва да не участва в „автоматичния“ избор поради някое от 

посочените в настоящите правила основания, при последващо въвеждане 

номера на дело с цел смяна на определен докладчик, програмата изисква 

преди избиране на новия докладчик, да се посочат причините, поради 

които е изключен от списъка за избор. Посочените мотиви за новия избор 

автоматично се записват в „Протокол за избор на съдия-докладчик“, като 

се отразяват датата и часът на всяко действие. 

 При всеки случай, в който се избира „ръчно“ определен съдия-

докладчик по конкретно дело, програмата изисква преди ръчно избиране 

на новия докладчик да се посочат причините, поради които се извършва 

ръчен избор. Посочените мотиви за ръчния избор се записват в „Протокол 

за избор на съдия-докладчик“, като се отразяват датата и часът на всяко 

действие. 

 Протоколът съдържа списък на съдиите, между които се извършва 

разпределението (случайния избор) и се отнася за текущото разпределение 

по конкретното дело. Протоколът се разпечатва след всяко разпределяне и 

се прилага към съответното дело, като всеки протокол за случайно 

разпределение съдържа и данни за процентната натовареност на 

участващите в разпределението. Всички протоколи от разпределението се 

изпращат на сървър във ВСС, като се подписват с квалифициран 

електронен подпис. 

 Софтуера следи за равномерната натовареност на съдиите, чрез 

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

осигурява разпределението на делата с еднаква натовареност по съдии, 

съобразно поредността на постъпването на делата. 

Периодът за изравняване на делата е създаден автоматично във 

функционалната база на системата и е една календарна година. 

Към 01 януари всяка календарна година всички съдии започват с 

еднакъв брой дела – 0 (нула) дела.  
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При назначаване на нов съдия администратора го включва в 

разпределението, чрез изравняване броя на делата му съобразно 

определения му процент. Изравняването става като на новоназначения 

съдия се добавят брой дела за всяка група, представляващ средно 

аритметична стойност на достигнатите в съответната група дела на 

останалите съдии или по друг подходящ начин с оглед спецификата на 

конкретния случай, определен със заповед на административния 

ръководител на КвРС.  

При напускане (преместване, командироване, пенсиониране и др.) на 

съдия, администратора го изключва от разпределението на делата, като 

при връщане се изравнява броя на делата му с този на другите съдии. 

 Всеки от съдиите, може да присъства по време на случайното 

разпределение на делата в Районен съд – Каварна, както и да получава 

информация от статистиката по делата. 

 

ІІ. АВТОМАТИЧЕН (СЛУЧАЕН) ИЗБОР.  

 Основният режим, който се ползва за разпределението на делата в 

Централизираната система за разпределение на делата, е „автоматичен“. В 

разпределението на случаен принцип участват всички съдии, включени 

като състави в разпределението на съответния вид дело. Преди избора на 

докладчик, е необходимо да се извърши избор на код на дело и група, 

вписва се входящ номер и датата на подаване на документа, след което се 

генерира автоматично номера на делото.  

 При смяна на докладчика поради отсъствие или направен отвод не се 

генерира нов номер на дело, а се вписва първоначалния номер, генериран 

от програмата при образуване на делото. След това се извършва избор на 

нов докладчик.  

  Промяна и преразпределение на определения съдия-докладчик по 

конкретно дело се прави при отвод на този докладчик или друга обективна 

причина, налагаща продължително отсъствие (поради временна 

неработоспособност и др.), като причината за преразпределение 

задължително се мотивира от разпределящия. 

При всеки случай, в който вече определен от програмата съдия-

докладчик по конкретно дело следва да бъде заменен (поради отсъствие 

или отвод), програмата изисква преди определяне на новия докладчик, да 

се посочат причините, поради които се извършва нов избор. Това се отнася 

както за случаите, в които отказът на избран докладчик се извършва при 

първоначалното разпределяне на делото, така и при последващо въвеждане 

номера на дело с цел смяна на определения съдия докладчик. Невъзможно 

е определяне на нов докладчик, без посочване на мотивите за това. 

Посочените от разпределящия основания за новия избор автоматично се 

записват в „Протокол за избор на съдия-докладчик“, в който се отразяват и 

датата и часът на всяко действие.  
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ІІІ. ОСОБЕНИ ХИПОТЕЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА 

ПРИНЦИПА НА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА. 

1. Прилагане на подбора чрез опция „определен“. 

 1.1. Наказателни дела. 

 1.1.1. При прекратяване на съдебно производство и връщане на 

делото на Районна прокуратура за допълнително разследване, при 

последващо внасяне на същото за разглеждане в Районен съд – Каварна, 

делото се разпределя на първоначално определения съдия-докладчик. 

 1.1.2. След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по 

наказателно дело на основание подсъдност, новообразуваното дело се 

разпределя на първоначално определения докладчик. 

 1.1.3. При връщане на дело от горна инстанция поради неправилното 

му администриране, то се разпределя на първоначално определения съдия-

докладчик. 

 1.1.4. При постъпване на искания за тълкуване на присъда или 

определение по чл. 414, ал. 1, т. 1 от НПК, по искания на Националното 

бюро за правна помощ за присъждане на адвокатско възнаграждение на 

служебен защитник, по искания от всякакъв характер във връзка с 

разноските, веществените доказателства по делото, първоначалния режим 

и типа затворническо заведение за изтърпяване на наказанието „Лишаване 

от свобода“ по молби по чл. 68, ал. 1 и чл. 70, ал. 7 от НК, същите се 

разпределят на съдията-докладчик, постановил присъдата или 

определението. В случай, че същия отсъства за продължителен период от 

време, молбите и исканията се разпределят на случаен принцип измежду 

всички съдии. 

 1.1.5. След отмяна на съдебен акт, прекратяващ или спиращ 

производството по делото, и връщане на същото за продължаване на 

съдопроизводствените действия, делото се разпределя на първоначално 

определения съдия-докладчик. 

 1.1.6.  При разпределение на исканията за промяна на взетата мярка 

за неотклонение, съдия-докладчика разгледал искането по чл. 64 от НПК 

следва да разглежда и исканията за изменение мярка за неотклонение от 

същото лице по смисъла на чл. 65 от НПК. 

1.1.7. По молби и предложения за определяне на общо наказание, 

при които съдът се произнася с определение по чл. 306, ал.1, т. 1 от НПК, 

делата се разпределят на съдия-докладчика, постановил последната 

присъда. 

 1.1.8. Исканията по чл. 251б, ал.1 и сл. от ЗЕС се разглеждат от 

изрично оправомощен със заповед съдия, а в негово отсъствие от  

председателя на съда. 

 1.2. Граждански дела. 

 1.2.1. След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по 

делото, същото се разпределя на първоначално определения съдия-

докладчик. 

 1.2.2. При разделяне на производството по обективно и субективно 
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съединени искове, новообразуваното гражданско дело по отделните искове 

се разпределя на първоначално определения докладчик. 

 1.2.3.  При връщане на дело от горна инстанция поради неправилното 

му администриране, то се разпределя на първоначално определения съдия-

докладчик. 

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

висящо гражданско производство, новообразуваното дело по насрещния 

иск се разпределя на докладчика, определен за разглеждане на 

първоначалния иск. 

2. Прилагане на подбора „без участие на определени съдии“. 

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

разглеждане от друг състав, делото се разпределя на случаен принцип, но 

без участието на съдията-докладчик, постановил обезсиления съдебен акт. 

 2.2. При направен отвод от първоначално определения съдия-

докладчик, делото се разпределя на случаен принцип, но без участието на 

съдията-докладчик, постановил обезсиления съдебен акт. 

2.3. При разпределяне на постъпило за образуване НОХД, по което 

спрямо подсъдимия/подсъдимите е взета мярка за неотклонение 

„Задържане под стража“ в рамките на досъдебното производство, от 

случайното разпределение на това дело, съгласно чл. 29, ал. 1, б. “г“ от 

НПК, се изключва съдията-докладчик постановил определение по чл. 64 и 

чл. 65 от НПК. 

 2.4. НОХД със споразумения по чл. 382 от НПК, бързите 

производства по глава 24 от НПК, ЧНД по молби с правно основание чл. 

64 и чл. 65 от НПК, искания за задължително лечение по Закона за 

здравето, се разпределят без участието на съдия, който отсъства в деня на 

образуването им в дело или отсъства през целия законоустановен срок за 

разглеждането им, поради разрешено отсъствие (отпуск, командировка). 

 2.5. Наказателни дела, по които има постановена мярка за 

неотклонение „Задържане под стража“, както и наказателни дела, които 

следва да бъдат разгледани в срок до 1 (един) месец (като АНД по глава 28 

от НПК), се разпределят без участието на съдиите, които са в 

законоустановен отпуск в деня на постъпването им или предстои да 

отсъстват на законно основание в рамките на законовия срок за насрочване 

на делото, което отсъствие ще им попречи да насрочат и разгледат делото в 

рамките на срока.  

2.6. При постъпили молби за защита по реда на Закона за защита от 

домашното насилие с искания за незабавна защита, делото се разпределя 

на случаен принцип, но при използване на функцията „не участват“ – за 

съдията, който отсъства на законно основание в деня на образуване на 

делото и няма възможност да разгледа и да се произнесе по молбата в 

установения от закона 24-часов срок. 

2.7. При разпределение на молби за защита по Закона за защита от 

домашното насилие не участват съдии, които отсъстват на законно 

основание през целия 30-дневен период от постъпване и образуване на 
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делото, в който период следва да бъде разгледано последното съгласно чл. 

12 от ЗЗДН. 

2.8. При разпределяне на бързи производства по чл. 310 от ГПК не 

участват съдии, които в деня на образуване на делото са в законоустановен 

отпуск или командировка. 

2.9. При постъпили искови молби, в които има искане за обезпечение 

на иск по чл. 389 от ГПК, делото се разпределя на случаен принцип, но при 

използване на функцията „не участват“ – за съдията, който отсъства на 

законно основание в деня на образуване на делото и няма възможност да 

разгледа и да се произнесе по направеното искане в деня на постъпването 

му. 

2.10. Разпределението на заповедни производства по чл. 410 и чл. 

417 от ГПК се извършва без участието на съдии, които поради отсъствие 

на законно основание не могат да се произнесат в рамките на законовия 

срок. 

2.11. При разпределение на молби с правно основание чл. 130, ал. 3 

от СК не участват съдиите, които отсъстват в периода, в който следва да се 

разгледа делото. 

2.12. Разпределението на делата за приемане и отказ от наследство 

по чл.49 и чл. 52 от Закона за наследството се извършва без участието на 

съдии, които поради отсъствие на законно основание не могат да се 

произнесат в рамките на законовия срок. 

2.13. При разпределение на искания по чл. 28 и следващи от Закона 

за закрила на детето не участват съдии, които са в законоустановен отпуск 

в деня на образуване на делото и не могат да насрочат същото незабавно 

съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗЗД. 

2.14. За всички останали случаи, за които законите изискват 

разглеждането на делото без определен съдия, като задължително се 

посочват причините за изключване на съдията от случайния избор. 

3. Прилагане на подбора чрез опция „по дежурство“.  

За случаите на дежурство административният ръководител на 

Районен съд – Каварна издава заповеди и утвърждава графици, които се 

съгласуват с магистратите. 

Административният ръководител определя дежурствата на 

магистратите, съдебните деловодители и съдебните секретари в почивни и 

празнични дни чрез утвърждаване на графици. При определен един 

дежурен съдия в празнични и почивни дни, същия приема и разглежда 

делата по дежурство, а отбелязването на делото в програмата за случайно 

разпределение се извършва от конкретния разпределящ в първия работен 

ден, като се спазва поредността на постъпване на делата. Правилото се 

прилага и в случай на постъпили в рамките на работния ден граждански и 

наказателни дела, разглеждани по дежурство, но разпределящия е в 

обективна невъзможност да извърши незабавно разпределението (напр. 

поради участие в съдебно заседание и др.) в този случай разпределението 
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се извършва по-късно в рамките на същия работен ден или най-късно на 

следващия работен ден при спазване поредността на постъпване на делата. 

4. Повторно разпределение на вече разпределено дело. 

Повторно разпределение на вече разпределено дело се извършва в 

следните случаи: 

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

- при смяна на съдията-докладчик по други причини; 

- при постъпила една и съща искова молба няколко пъти и 

образувани няколко дела, молбата се разглежда по първото образувано 

дело, от първия разпределен докладчик, съгласно случайното 

разпределение на делата, а останалите се прекратяват; 

- 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 

определение по това дело докладчик. 

 

ІV. ОТЧЕТНОСТ И АРХИВ. 

За разпределението на всяко дело програмата за случайно 

разпределение на делата генерира протокол от извършения избор. 

Протоколите от извършено случайно разпределение на съдебни дела са 

публични, справки за могат да се правят на сайта на ВСС: 

http://www.vss.justice.bg/.  

Протоколът за избор на съдия-докладчик се разпечатва на хартиен 

носител, подписва се от извършилия разпределението, поставя се печат от 

съдебния деловодител, след което се прилага към съответното дело. 

 ЦСРД съхранява архив на извършеното случайно разпределение на 

делата.  

 Достъпът до WEB базираната Централна система за случайно 

разпределение на делата се обезпечава технически от системния 

администратор и се контролира от административния ръководител-

председател на Районен съд – Каварна. 

 

Допълнителни разпоредби: 

§ 1. Изменение и допълнение на настоящите правила се извършва по 

реда на тяхното утвърждаване. 

§ 2. Настоящите правила може да бъде изменяни и допълвани при 

промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или 

структурни промени. 

§ 3. Настоящите правила са утвърдени от административния 

ръководител-председател на Районен съд – Каварна и влизат в сила от  

01.12.2016 г. 

 
 

9650 гр. Каварна, ул. ”Дончо Стойков” № 8,  

тел.: 0570 81015, факс: 0570 81021, e-mail: rs_kavarna@abv.bg 
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