
Проект ! 

 

И  Н  С  Т  Р  У  К  Ц  И  Я 
за  разпределение на делата в съдилищата съобразно случайния 

принцип  по чл. 9 от ЗСВ  

 

Раздел I. 

Цел 

Чл. 1.(1)  Настоящата инструкция има за цел установяване на 

минимални правила, посредством които разпределянето на 

постъпващите в съдилищата дела да е  в съответствие с принципа на 

случайния избор, като  средство за гарантиране на обективност и 

безпристрастност на съдиите, а също справедливото и равномерното им 

натоварване. Документирането за всеки направен избор от своя страна 

цели прозрачност и контрол. 

(2) Случайното разпределение на делата не изключва 

специализацията по материя, съобразно която са формирани колегиите 

и отделенията. 

Чл. 2.(1) Разпределението на делата в съдилищата се извършва на 

принципа на случайния избор чрез електронно разпределение 

съобразно поредността на постъпването им, в рамките на колегиите или 

отделенията. 

(2) В съответствие с принципите на случайния избор се 

разработва и системата за разпределение на преписки и дела в 

Прокуратурата и следствените органи към нея. 

 

Раздел II. 

Програмно осигуряване на разпределение на делата 

 

Чл. 3.(1) Висшият съдебен съвет организира единна 

централизирана електронна система за случаен избор на постъпващите 

в съдилищата дела, изключваща възможностите за некоректни 

манипулации, вкл. клониране на симулативни дела. 

(2) До влизане в действие на единна централизирана електронна 

система за случаен избор  се използват наличните програмни продукти 

за случайно разпределение на делата в съдилищата. 

 

Раздел III. 

Процедура за случайното разпределение на делата 

 

Чл. 4. (1)  Книжата, по които се образуват дела, се завеждат и 

докладват, съобразно поредността на постъпването им, в рамките на 

колегиите или отделенията най-късно на следващия ден от 



постъпването им на Комисия за определяне на съдия докладчик, 

съобразно принципа за случайния избор. Комисията включва на 

ротационен принцип  всички съдии от съответната колегия или 

отделение, определени със заповед на административния ръководител 

или негов заместник. 

(2) В съдилищата, който нямат разделение на колегии и 

отделения, книжата, по които се образуват дела, се завеждат и 

докладват, съобразно поредността на постъпването се докладват най-

късно на следващия ден от постъпването им на административния 

ръководител на съда или на определен от него заместник които в 

присъствието на поне още един съдия, които – след съответна 

процесуална преценка - образуват делото и определят съдия-докладчик 

съобразно принципа на случайния подбор. 

 (3) Административният ръководител на съда може по 

изключение да възложи на съдебен служител извършването на 

техническата дейност по определяне на съдията докладчик за 

определени видове дела като тези по чл.410 и 417 ГПК. 

(4)  Възлагането на електронното разпределение на делата на 

принципа на случайния избор се извършва по настоящите правила и с 

изрична заповед на административния ръководител на съда. 

(5) В заповедта по предходната алинея се предвиждат мерки за 

предотвратяване на манипулации на програмният продукт за случайно 

разпределение на делата, като ограничен достъп до съответен сървър ( 

компютър), персонални пароли на лицата извършващи разпределението 

и други съобразно следващия раздел. 

 

Раздел IV. 

Вътрешни правила за случайното разпределение на делата 

 

Чл. 5. (1) Всеки административен ръководител утвърждава 

вътрешни правила за случайното разпределение на делата, които 

действат в срока по чл.3, ал. 2 и определят: конкретния използван 

програмен продукт за електронно разпределение на делата в съда, 

предварително обособени групи (според предмета на делото) между 

отделните състави от съответното отделение, респ. колегия, 

разглеждащи този вид дела, индивидуално определен процент на 

натовареност на всеки съдия докладчик, случаите, при които избора на 

съдия докладчик се извършва при особените режими на програмните 

продукти – по дежурство, без участие на конкретен докладчик, 

разпределение на определен докладчик. 

(2) Актуализираните и утвърдени правила по предходната алинея 

се  изпращат по електронен път до ВСС на адрес: it@vss.justice.bg   

 

mailto:it@vss.justice.bg


Раздел V. 

Отчетност и архив 

 

Чл. 6. (1) Електронното разпределение се извършва в рамките на 

отделенията или колегиите, чрез съответния използван програмен 

продукт, като за разпределението на всяко дело се изготвя и отпечатва 

протокол. Протоколът отразява номер на делото, вида и групата, в 

която е разпределено; начинът, по който се извършва изборът на 

докладчик /случаен, по дежурства, определен или без участие на 

определени съдии/; име на определения докладчик и състав; евентуална 

замяна на първоначално определения докладчик и причините за това; 

дата и час на електронното разпределение. 

(2) Протоколът се подписва от участниците в разпределението и 

се прилага по делото. 

(3) Ежедневно се съставя за извършеното през деня 

разпределение на делата по принципа на случайния избор по колегии и 

отделения. 

(4) До 05-то число в началото на всеки месец във ВСС на 

електронна поща: it@vss.justice.bg  се изпращат сканрани ежедневните 

протоколи за разпределение на делата по принципа на случайния избор 

по колегии и отделения за предходния месец. 

 Чл. 7. (1)  В първия работен ден на всяка седмица се извършва 

архивиране на електронен носител на натрупаната информация за 

разпределението на  делата . 

(2) Информацията по ал.1 се съхранява за срок не по-малък от 

най-продължителния срок за архивирането на делата. 

 

Раздел VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

Параграф единствен. 

 Тази инструкция се издава от ВСС на основание чл.9 от ЗСВ по 

Решение от ……07.2013 г., Протокол №….. и влиза в сила от 

публикуването й на Интернет страницата на съвета. 
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