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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

     О К Р Ъ Ж Е Н    С Ъ Д    -    К Ъ Р Д Ж А Л И 
 

 

гр. Кърджали, бул. “Беломорски” № 48, тел. +359361 62703, факс: + 359361 62708, e-mail: okrsad_kj@mail.bg 

  

 

УТВЪРДИЛ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОКРЪЖЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ: /п/ 

 

                                         (В. КАШИКОВА) 
 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  

ЗА СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА  

В ОКРЪЖЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ  

 

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ 

1. Настоящите правила регламентират процеса на разпределение на 

делата между съдиите в Окръжен съд – Кърджали, с оглед спазване 

разпоредбата на чл. 9 от Закона за съдебната власт за случайния подбор. 

2. Правилата имат за цел да гарантират прозрачност и безпристрастност 

при разпределението на делата, както и равномерност в натоварването на 

съдиите. 

3. (доп., Заповед №24/27.01.2021 г.; доп., Заповед №240/05.07.2022 г.) Правилата са 

утвърдени в съответствие с установените правила на Единната методика по 

приложението на принципа за случайно разпределение на делата (приета с 

Решение на ВСС по Протокол №57/04.12.2014 г., изменена и актуализирана с Решение на 

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

№1/10.01.2017 г.; изм. с решение на СК на ВСС по протокол №9/13.03.2018 г.), решение 

на ВСС за въвеждане и използване на Централизирана система за 

разпределение на делата (ЦСРД) от 01.10.2015 г., Правилата за оценка на 

натовареността на съдиите и Системата за изчисляване на натовареността на 

съдиите (СИНС), в сила от 01.04.2016 г.  и съгласно графика, приет с решение 

на Пленума на ВСС по протокол №31/17.12.2020 г., във връзка с 

възобновяване работата в ЕИСС в Окръжен съд – Кърджали. 

 

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

4. (изм., Заповед №24/27.01.2021 г.; доп., Заповед №240/05.07.2022 г.) Разпределението на 

делата се извършва на принципа на случайния подбор по състави 

(наказателен и граждански) от председателя и/или заместник-председател на 

съда, чрез предоставения от Висшия съдебен съвет програмен продукт – 

Централизирана система за разпределение на дела (ЦСРД) – за делата, 

образувани в АСУД и чрез модула за разпределение в ЕИСС – за делата, 

образувани в ЕИСС. 
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5. (отм., Заповед №24/27.01.2021 г.). 

6. (доп., Заповед №24/27.01.2021 г.) Новопостъпилите книжа, по които се 

образуват дела, се докладват на председателя на съда или на негов заместник 

в деня на постъпването им или най-късно на следващия ден, за 

разпределение.  

7. Делата се образуват по поредност на постъпването им. 

8. Подписан от разпределящия протокол за разпределение, се прилага 

по делото. 

9. В първия работен ден на всяка седмица се извършва архивиране на 

електронен носител на натрупаната информация за разпределението на 

делата, която се съхранява в срок не по-малък от най-продължителния срок за 

архивирането на делата. 

 

III. НАЧАЛНА ИНФОРМАЦИЯ - ВИДОВЕ ДЕЛА, 

ДОКЛАДЧИЦИ, НАТОВАРЕНОСТ 

10. Групите дела в ЦСРД, по които се извършва разпределението, са 

както следва: 

10.1. Наказателни дела  

Име на група  Код на дело  

НОХД  Първоинстанционни наказателни дела  

ЧНД  Първоинстанционни наказателни дела  

НАХД  Първоинстанционни наказателни дела  

ЧНД - дежурство  Първоинстанционни наказателни дела  

ЧНД - ЗСРС  Първоинстанционни наказателни дела  

ВНАХД  Второинстанционни наказателни дела  

ВНОХД  Второинстанционни наказателни дела  

ВНЧХД  Второинстанционни наказателни дела  

ВЧНД  Второинстанционни наказателни дела  

ВЧНД - дежурство  Второинстанционни наказателни дела  

 

10.2. Граждански, търговски и фирмени дела 

Име на група  Код на дело  

Граждански дела 1-ва 

инстанция - общо  
Първоинстанционни граждански дела  

Второинстанционни гражд. 

дела - общо  
Второинстанционни граждански дела  

Несъстоятелност по ТЗ  Търговски дела  

Търговски дела - общо (без 

несъстоятелност)  
Търговски дела  

https://webrand.justice.bg/CaseGroup?page=1&Sort=GroupNameDesc
https://webrand.justice.bg/CaseGroup?page=1&Sort=CaseCodeDesc
https://webrand.justice.bg/CaseGroup?page=1&Sort=GroupNameDesc
https://webrand.justice.bg/CaseGroup?page=1&Sort=CaseCodeDesc
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Фирмени дела - общо  Фирмени дела  

 

11. (доп., Заповед №24/27.01.2021 г.) Делата по всяка една от горните групи се 

разпределят измежду всички съдии, разглеждащи отделните видове дела – 

граждански, търговски, наказателни и фирмени, първоинстанционни и 

въззивни. При отвод на всички съдии от гражданските състави от участие по 

гражданско/търговско дело, разпределението се извършва измежду съдиите 

от наказателния състав и обратно. Фирмените дела се разпределят между 

всички съдии. 

12. (изм., Заповед №24/27.01.2021 г.; доп., Заповед №240/05.07.2022 г.) Промяна в 

списъка на съдиите в ЦСРД и в модула за разпределение в ЕИСС се извършва 

при постъпване, респективно – при освобождаване на длъжността от съдия на 

законово основание и въз основа на заповед на председателя на съда. 

13. Натовареността на председателя, на заместниците и на останалите 

съдии е съобразно чл. 12 от Правилата за оценка на натовареността на 

съдиите. 

14. (изм., Заповед №240/05.07.2022 г.) При постъпване на нов съдия, същият се 

включва в модула за разпределение в ЕИСС с процент на натоварване 100 % 

по всички групи от възложените му дела за разглеждане, като чрез ЕИСС му 

се определят корекционни коефициенти за видовете и групите дела, които 

новопостъпилия съдия ще разглежда. 

 

IV. ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ЧРЕЗ 

ОПЦИИТЕ „АВТОМАТИЧНО”, „РЪЧНО” И „ПО ДЕЖУРСТВО”. 

15. Разпределението на делата се извършва чрез опция „автоматично“, 

освен ако не са налице основания за изключение от принципа за случайното 

разпределение, посочени в настоящите Правила. 

16. Опция „ръчно” се прилага: 

16.1. (изм., Заповед №24/27.01.2021 г.) При прекратяване на съдебно 

производство и връщане на делото на прокурор за допълнително разследване, 

при последващо внасяне на същото за разглеждане в съда, образуваното под 

нов номер дело се разпределя на първоначално определения съдия-докладчик. 

След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по делото на 

основание подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на първоначално 

определения съдия-докладчик. 

16.2. (изм., Заповед №24/27.01.2021 г.) При връщане на дело на 

първоинстанционен съд поради неправилното му администриране, при 

следващо внасяне на делото от същия съд, то се разпределя на първоначално 

определения съдия-докладчик. 

16.3. (доп., Заповед №24/27.01.2021 г.) При прекратяване на гражданско дело и 

изпращането му на първоинстанционния съд, респ. съдебен изпълнител или 

съдия по вписванията за администриране на жалбата, за комплектоване, за 

поправка на ЯФГ, допълване на решение, произнасяне по чл. 248 ГПК и др., 

след връщането му, образуваното под нов номер дело се разпределя на 
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първоначално определения съдия-докладчик. 

16.4. (изм., Заповед №24/27.01.2021 г.) При разделяне на производството по 

обективно и субективно съединени искове, новообразуваното дело по 

отделните искове се разпределя на първоначално определения съдия-

докладчик. 

16.5. (изм., Заповед №24/27.01.2021 г.) При постъпило искане за използване на 

СРС, делото се разпределя на председателя или на оправомощения заместник 

– председател. 

16.6. (изм., Заповед №24/27.01.2021 г.) В случаите на т. 21.1 от настоящите 

Правила. 

17. Хипотези за изключване на съдия от разпределението: 

17.1. При направен отвод/самоотвод. 

17.2. (отм., Заповед №24/27.01.2021 г.) 

17.3. (изм., Заповед №24/27.01.2021 г.) При постъпила молба за обявяване на 

нищожност на действия и сделки и отменителни искове във връзка с 

несъстоятелност, по исковете по чл. 646, чл. 647 и чл. 649 ТЗ, по всички 

видове искове за попълване на масата на несъстоятелността, както и при 

постъпило искане за отмяна на решение на събрание на кредиторите, делата 

се разпределят на случаен принцип, като се изключва съдията по делото за 

несъстоятелност.  

17.4. (изм., Заповед №24/27.01.2021 г.) При ползване на продължителни отпуск 

по болест, друг отпуск извън редовния платен годишен отпуск или 

командироване в друг съд, изключването на съдия от разпределение става въз 

основа за заповед на административния ръководител. 

17.5. Делата, за които по закон е предвидено произнасяне в кратки 

процесуални срокове, вкл. и тези, за които се изисква произнасяне на съда в 

деня на постъпването им, се разпределят на случаен принцип, като в тези 

случаи от разпределението се изключват отсъстващите съдии, като се 

съобразяват вида на производството и продължителността на отсъствието.  

17.6. (нов, Заповед №24/27.01.2021 г.) 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/членовете на 

съдебния състав, постановили отменения/обезсиления съдебен акт.  

17.7. (нов, Заповед №24/27.01.2021 г.) Повторно разпределение на вече 

разпределено дело се извършва: 

17.7.1. (нов, Заповед №24/27.01.2021 г.) при самотвод или при направен отвод на 

съдията-докладчик, който е бил уважен; 

17.7.2. (нов, Заповед №24/27.01.2021 г.) при смяна на съдията-докладчик по 

други причини.   

18. Дежурен съдия 

18.1. Дежурството на съдиите се определя с ежемесечен график, с 

продължителност от по една седмица, като делата по дежурство се 

разпределят на съответния дежурен съдия. 

18.2. (изм., Заповед №24/27.01.2021 г.) При необходимост от заместване 

/промяна в утвърдения график на дежурствата на съдиите, се предприемат 
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действия по издаване на заповед от председателя на съда и/или 

зам.председателите. 

18.3. (нов, Заповед №24/27.01.2021 г.) С опция „по дежурство” се разпределят 

делата по видове, както следва: 

18.3.1. (нов, Заповед №24/27.01.2021 г.) Частни граждански дела и частни 

търговски дела, образувани по молби за обезпечение на бъдещ иск с правно 

основание чл. 390, ал. 1 ГПК. 

18.3.2. (нов, Заповед №24/27.01.2021 г.) Частни наказателни дела, образувани по 

искания за осъществяване на съдебен контрол в досъдебното производство, с 

правно основание: чл. 61 ал. 3, във вр. с ал. 2 НПК; чл. 62 ал. 2, във вр. с ал. 1, 

във вр. с чл. 64 НПК; чл. 64 ал. 1 НПК; чл. 67 ал. 3 НПК; чл. 67 ал. 5 НПК; чл. 

68 ал. 5, във вр. с ал. 4, във вр. с ал. 3, във вр. с ал. 1 НПК; чл. 68 ал. 6, във вр. 

с ал. 5 НПК; чл. 69 ал. 5 НПК; чл. 69а ал. 4, във вр. с ал. 1 НПК; чл. 161 ал. 2 

НПК;  чл. 158 ал. 4 НПК; чл. 13 ал. 7, във вр. с ал. 6 ЗЕЕЗА; чл. 15 ал. 1 

ЗЕЕЗА; чл. 42 ал. 1 ЗЕЕЗА; чл. 43 ал. 1, във вр. с чл. 42 ал. 1 ЗЕЕЗА; чл. 43 ал. 

2, във вр. с чл. 42 ал. 2 ЗЕЕЗА. 

Частни наказателни дела с правно основание чл. 222 НПК и чл. 223 

НПК, се разпределят с опция „по дежурство” в случай, че исканията са 

постъпили и делата са образувани в извън работно време, както и в празнични 

и почивни дни.  

18.3.3. (нов, Заповед №24/27.01.2021 г.) В случаите по т. 21 от настоящите 

Правила. 

V. (отм., Заповед №24/27.01.2021 г.)  
19. (отм., Заповед №24/27.01.2021 21 г.)  

 

VІ. (нов, Заповед №24/27.01.2021 г.) ОСОБЕНИ СЛУЧАИ ПРИ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

20. (нов, Заповед №24/27.01.2021 г.) Между съдиите, разглеждащи наказателни 

дела, се разпределят частни наказателни дела, образувани по искания за 

осъществяване на съдебен контрол в досъдебното производство, с правно 

основание: чл. 64 ал. 7 НПК; чл.65 ал. 1 НПК; чл. 65 ал. 8 НПК; чл. 69 ал.2, 

във вр. с ал. 1 НПК; чл. 69 ал. 4 НПК; чл. 70 ал. 1 НПК; чл. 70 ал. 4, във вр. с 

ал. 3 НПК; чл. 72 ал. 1 НПК; чл. 73 ал. 2 НПК; чл. 73а ал. 2, във вр. с ал. 1 

НПК; чл. 111 ал. 3, във вр. с ал. 1 НПК; чл. 146 ал. 3, във вр. с ал. 1 НПК; чл. 

159а НПК; чл. 161 ал. 1 НПК; чл. 164 ал. 3, във вр. с ал. 1 НПК; чл. 165 ал. 2, 

във вр. с ал. 1 НПК; чл. 13 ал. 10 ЗЕЕЗА; чл. 43 ал. 7 ЗЕЕЗА; както и по чл. 

222 НПК и чл. 223 НПК извън случаите по чл. 18.3.2. абзац втори. 

20.1. (нов, Заповед №24/27.01.2021 г.) Разпределението на делата се извършва с 

опция „автоматично”. 

21. (нов, Заповед №24/27.01.2021 г.) В периода на съдебна ваканция 

наказателните частни дела, образувани на някое от основанията, изброени в т. 

20, се разпределят на дежурен съдия в случай, че при образуване на делото 

всички съдии, разглеждащи наказателни дела, ползват отпуск.  

21.1. (нов, Заповед №24/27.01.2021 г.)  Ако в периода на съдебна ваканция на 

работа е един съдия, разглеждащ наказателни дела, частните наказателни дела 
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по т. 20 му се разпределят с опция „ръчно”. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

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

реда на тяхното утвърждаване. 

§2. Настоящите правила могат да бъдат изменяни и допълвани при 

промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или 

структурни промени. 

§3. Контролът по изпълнение на настоящите правила се осъществява от 

председателя и зам.председателите на Окръжен съд – Кърджали. 

§4. Настоящите правила са утвърдени със Заповед №128/18.04.2016 г., 

изменени и допълнени със Заповед №24/27.01.2021 г. и изменени и 

допълнени със Заповед №240/05.07.2022 г. на Председателя на Окръжен съд – 

Кърджали. 

 
 


