
 
 
 

 

 

 
УТВЪРЖДАВАМ: ……………/п/……………… 

Председател на 
Окръжен съд -

Перник 

 
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

за разпределение на делата на случаен принцип 

в Окръжен съд – Перник 
 

 
Настоящите правила се издават и утвърждават на 

основание чл.9 от Закона за съдебната власт и чл.35 от ПАС, и 

определят организацията и реда за постъпване, образуване и 
разпределение на съдебните дела. 

 

Общи правила за разпределение на делата на случаен 
принцип:  

Чл.1. При постъпване в съда, документите се описват във 

входящия дневник и се номерират последователно. 
Чл.2. Дейността по чл.1 се извършва от деловодител 

„Регистратура” при стриктно спазване изискванията на ПАС. 
Чл.3. Книжата, по които следва да се образуват дела, се 

предават най-късно на следващия ден от постъпването им в 

съответното деловодство (гражданско или наказателно) на съда. 
Чл.4. Деловодителите предоставят в деня на постъпване 

при тях на съответните Зам.председатели (Гражданска и 

Наказателна колегии) получените книжа за определяне на вида 

на делото и съдията-докладчик, ако са налице процесуалните 

изисквания за това. 

Чл.5. При отсъствие на зам. председателите, 
разпределението се извършва от съдии, определени със заповед 

на Председателя на съда, в която се посочва периодът, за който 

се възлагат функциите по разпределение на делата на тези лица. 
Чл.6. Съдията–докладчик по делата се определя съобразно 

поредността на постъпването на исковите молби, обвинителните 

актове, жалбите и молбите, чрез електронно разпределяне на 
принципа на случайния подбор при използване на софтуерния 

продукт, предоставен и утвърден от Висш съдебен съвет. 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

О К Р Ъ Ж Е Н  С Ъ Д  –  П Е Р Н И К  
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Чл.7.(1) Групите дела и натовареността на всеки един от 

съдиите се определят въз основа на решение на общото 

събрание. 
(2) Промяна в процента на натовареност на съдиите и вида 

на разглежданите от тях дела, се извършва по решение на 

общото събрание, въз основа на което се издава заповед на 
Председателя на съда. 

Чл.8.(1) За извършеното разпределение се разпечатва 

протокол, който се прилага по делото. 
(2) В края на всеки работен ден се разпечатват протоколи 

за деня, в които са отразени всички извършени разпределения. 

Протоколите се предават на служба „Съдебно деловодство”. 

(3) Протоколите по ал.2 се съхраняват в служба „Съдебно 

деловодство”, където се номерират и подреждат по реда на 

получаването им. Протоколите от разпределението на 
наказателните, гражданските и фирмените дела се съхраняват 

отделно. В края на календарната година протоколите за 

съответната година се предават на служба „Архив”. 
Чл.9.(1) Върнатите след инстанционен контрол дела с 

отменени прекратителни определения, се разглеждат от 

първоначално определения по принципа на случайния подбор 
съдия-докладчик, като производството продължава под стария 

номер. 

(2) При повторно постъпване в съда на въззивни жалби по 
граждански, търговски и наказателни дела, 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 на 

решението или отстраняване на нередовности и за 

администриране на жалбата, делото се образува под нов номер и 
се разпределя на първоначалния съдия докладчик. 

Чл.10. При разпределението предварително се изключват 

съдиите, постановили отменения съдебен акт, когато се 
разпределя дело, върнато за ново разглеждане от друг съдебен 

състав. 

Чл.11. При констатирани от разпределящия абсолютни 
процесуални пречки за участие на съдия в конкретно дело (напр. 

страна по делото е самият съдия, или страна по делото или 

процесуален представител е дете, съпруг на съдия и др.) 
разпределящият може да изключи предварително от 

разпределението този съдия, като изложи мотиви за това. 

Чл.12. При встъпване в длъжност на нов съдия, както и при 
включване на даден съдия в разглеждането на нов вид дела в 

програмата за случайно разпределение се въвеждат брой дела от 
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съответния вид, равняващи се на делата на останалите съдии с 

цел да не се допусне неравномерно натоварване на този съдия. 

Чл.13. При встъпване в длъжност на нов съдия, когато 
същият встъпва в район, на който преди това е имало друг 

съдия, то заварените дела се преразпределят на новопостъпилия 

съдия при ползване на вида избор „на определен докладчик”, 
като при въвеждане на делата по чл.11 не се вземат 

предварително предвид заварените в района дела. По този ред 

се процедира и в случаите на преминаване на един съдия в друг 
съдебен състав или от гражданска в наказателна колегия и 

обратно. 

Чл.14. Въвеждането на началната информация по чл.11 и 

чл.12 се извършва въз основа на заповед на административния 

ръководител. 

 
Особени правила за разпределението на наказателни 

дела: 

Чл.15. Наказателните дела се разпределят при спазване на 
принципа на случайно компютърно разпределение на делата. 

Чл.16. При прекратяване на съдебното 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. 
Чл.17. След отмяна на съдебен акт, прекратяващ 

производството по делото на основание подсъдност, 

новообразуваното дело се разпределя на първоначално 
определения докладчик. 

Чл.18. При връщане на делото на първоинстанционния съд 

поради неправилното му администриране, при следващото 
внасяне на делото от същия съд, то се разпределя на 

първоначално определения докладчик. 

Чл.19. При отмяна 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, 

респективно членовете на съдебния състав, постановили 
отменения съдебен акт. 

Чл.20. При законово основание в подбора на докладчик по 

някое дело да не участват определени магистрати се използва 
опцията „не участва“. Това става в случаите на ползване на 

платен годишен отпуск, отпуск по болест, продължителна 

командировка и други законови основания, указващи 
невъзможност конкретен докладчик да участва в разглеждане на 

делото, в това число и основанието на чл.29, ал.1, т.1, б.“в“ от 

НПК. 
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Чл.21. Разпределението на делата през почивните дни се 

извършва чрез използване на опцията „по дежурство“, съгласно 

утвърден от Председателя на съда график на дежурствата за 
разглеждане на частни наказателни дела – по искания на 

органите на досъдебното производство за разрешаване или 

одобрение на процесуални действия, разпити пред съдия, 
производства по мерки за неотклонение и т.н. 

Чл.22. В производство по МНО-първа инстанция по чл.65 от 

НПК делото се разпределя на съдия-докладчика участвал в 
производство по чл.64 от НПК, ако нe са налице основанията на 

чл.25. 

Чл.23. В производство по МНО-втора инстанция по чл.65, 

ал.8 от НПК делото се разпределя на съдия, който е участвал в 

производство по чл.64, ал.7 от НПК, ако нe са налице 

основанията на чл.25. 
Чл.24. В производства по чл.243 НПК както първа, така и 

втора инстанция, когато е отменено постановлението за 

прекратяване на наказателното производство, делото се 
разпределя на съдията, който вече е участвал в тези 

производства и е дал съответните указания на органите на ДП. 

Чл.25. При постъпване на производства по чл.64 от НПК – 
първа и въззивна инстанция, както и по чл.65, ал.8 от НПК, 

преди разпределяне на делото предварително се изключват 

съдиите, които в срока за произнасяне имат насрочени 
първоинстанционни общ характер дела. 

Чл.26. При самоотвод или при уважен отвод на съдия-

докладчика се извършва повторно разпределение на вече 
разпределено дело. Повторно разпределение на вече 

разпределено дело се извършва и когато по други причини се 

налага смяна на съдия-докладчика, като се посочи причината за 
тази смяна. 

Чл.27. При възникнала обективна невъзможност съдия-

докладчик да участва в разглеждане на насрочени дела, делата 
на този съдия, по които не е даван ход на съдебното следствие, 

се преразпределят на случаен принцип. 

Чл.28. Една седмица преди започване ползване на 
разрешен отпуск от разпределението на дела, образувани по 

постъпили частни жалби и на дела, по които се дължи 

произнасяне в 7-дневен срок, се изключват съдиите, на които е 
разрешен такъв, като същите се включват в разпределението в 

първия работен ден след приключване на разрешения отпуск. 
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Особени правила за разпределението на граждански, 

търговски и фирмени дела: 

Чл.29.(1) Въззивните състави са постоянни и се определят 
с решение на общото събрание. 

(2) При невъзможност член на състав да участва в 

разглеждане на дело, по което не е докладчик, но е в неговия 
състав, то заместването се извършва по ред, предварително 

определен със заповед на Председателя на съда. 

(3) Заповедта по ал.2 се издава в началото на всеки месец, 
като такава може да бъде издадена и за период по-дълъг от един 

месец. 

(4) При възникнала обективна невъзможност съдия да 

участва в разглеждане на насрочени дела, по които е докладчик, 

делата на този съдия да се преразпределят на случаен принцип. 

(5) В случаите на ал.4, когато обективната невъзможност е 
възникнала в деня на насроченото съдебно заседание или в 

предишния работен ден, насрочените дела на съответния съдия, 

да се преразпределят на случаен принцип между състава, 
сформиран по реда на ал.1. По същия начин следва да се 

определи и съдията, който следва да разгледа насрочените 

първоинстанционни дела. 
(6) Ако някое от преразпределените дела по реда на ал.4 и 

ал.5 бъде отложено, разглеждането на делото да продължи от 

първоначалния съдия-докладчик, като делото отново му бъде 
преразпределено с ползване опцията „на определен докладчик”. 

Чл.30. При разделяне на производството по обективно и 

субективно съединени искове, новообразуваното дело по 
отделните искове се разпределя на първоначално определения 

докладчик. 

Чл.31. 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 производството 
продължава под номера на първото образувано дело и се 

разглежда от определения по това дело докладчик. 

Чл.32. 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 
дела се прекратяват. 

Чл.33.(1) При постъпила молба за обявяване на нищожност 

на действия и сделки и отменителни искове във връзка с 
несъстоятелност, исковете по чл.646, чл.647 и чл.649 от ТЗ, 

както и всички видове искове за попълване масата на 
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несъстоятелността, се разпределят на случаен принцип, без 

участието на съдия-докладчик по делото за несъстоятелност. 

(2) При постъпила молба за отмяна на решения на 
събранието на кредиторите делото се разпределя на случаен 

принцип, но без участието на докладчика по делото за 

несъстоятелност. 
Чл.34. Делата, образувани по постъпили молби за 

обезпечаване на бъдещ иск се разпределят само между съдиите, 

които в деня на постъпване на молбата са на работа, като се 
изключват тези, които в текущия ден ползват законоустановен 

отпуск. 

Чл.35. През периода на ползване на разрешен отпуск, 

гражданските дела, подлежащи на разглеждане в открито 

съдебно заседание в кратки процесуални срокове (производства 

по глава 25-та ГПК, дела по Закона за закрила на детето, дела 
по ЗЗДН и др.), се разпределят между съдиите, които в деня, в 

който по силата на закона следва да се проведе открито съдебно 

заседание, както и в двуседмичен срок след тази дата, са на 
работа, като се изключват съдиите, които в този период имат 

разрешен отпуск. 

Чл.36. При разпределение на постъпило дело, образувано 
по молба за допускане на осиновяване, от разпределението се 

изключват съдиите, на които е разрешено ползването на отпуск в 

деня, в който следва да се проведе откритото съдебно заседание. 
Чл.37. Една седмица преди започване ползване на 

разрешен отпуск се изключват съдиите, на които е разрешен 

такъв, от разпределението на дела, образувани по постъпили 
частни жалби и на фирмени дела, като същите се включват в 

разпределението на тези видове дела една седмица преди 

приключване на разрешения им отпуск. 
Чл.38. Две седмици преди започване ползването на 

разрешен отпуск се изключват съдиите, на които е разрешен 

такъв от разпределението на граждански и търговски дела, по 
които съдът следва да се произнесе със съдебен акт в закрито 

заседание, извън тези по чл.37 (напр. обжалване действията на 

съдебен изпълнител, производства по чл. 25 ЗТР). Две седмици 
преди приключване на разрешения отпуск съдиите, ползващи 

такъв, се включват в разпределението на тези видове дела. 

Чл.38а (в сила от 01.07.2017 г.) Разпределението на дела, 
образувани по постъпила молба за откриване производство по 

стабилизация, да се извършва между всички съдии, които са на 

работа в деня на постъпване на молбата и които нямат 
разрешено ползване на отпуск в следващите две седмици. 
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Чл.39. Разпределящият прилага правилата по чл.34 – 

чл.38а вкл., само ако му е връчена заповед, с която е разрешено 

ползването на отпуск. 
 

С тези правила се отменят Вътрешните правила за 

разпределение на делата на случаен принцип в Окръжен съд – 
Перник, утвърдени със заповед № 325/09.11.2010 г. на 

Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – 

Перник, изм. и доп. със заповеди № 198/03.06.2011 г. и № 
127/03.04.2014 г. на Административния ръководител – 

Председател на Окръжен съд – Перник. 

 

Настоящите правила са приети от общо събрание на 

съдиите от Окръжен съд – Перник, проведено на 23.03.2017 г., 

утвърдени са със заповед № 127/29.03.2017 г. на 
Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – 

Перник, изменени и допълнени със Заповед № 294/26.06.2017 г. 

на Административния ръководител – Председател на Окръжен 
съд – Перник, и влизат в сила от 01.07.2017 г. 
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