
 
АНАЛИЗ НА ОБОБЩЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТНОСНО СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

ВЪЗ ОСНОВА НА ТЕМАТИЧНИТЕ И ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ ИЗВЪРШЕНИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ 
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ В АПЕЛАТИВЕН РАЙОН – ПЛОВДИВ 

01.01.2012г. – 01.11.2012г. 
 

Настоящият Анализ на обобщените резултати относно случайното разпределение на делата в Апелативен 
район – Пловдив се изготвя във връзка с изпълнението на заложената в Графика на неотложните мерки и действия 
на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на 
съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода юли 2012 – декември 2013 г. 
мярка по т. 106, а именно изготвянето на „Годишен обобщен доклад за случайното разпределение на делата въз 
основа на проверките на ИВСС”. 

 Целта на настоящия анализ е да се  посочат основните различия, да се обобщят различните практики на 
спазването на принципа на случайното разпределение от съдилищата и да се изведат положителните  примери. 
 Анализът ще бъде разделен на три основни раздела: обобщаване на препоръките относно случайното 
разпределение на делата от съдилищата по граждански и търговски дела, обобщаване на препоръките относно 
случайното разпределение на делата от съдилищата по наказателни дела и раздел трети  -  изводи. 
 
 
І. ОБОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТНОСНО СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ОТ 
СЪДИЛИЩАТА ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В АПЕЛАТИВЕН РАЙОН – ПЛОВДИВ 
 
 
1. ОБОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТНОСНО СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ОТ 
СЪДИЛИЩАТА ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В ОКРЪЖЕН РАЙОН – ПЛОВДИВ. 
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№ Съд Констатации 

1 Окръжен съд - Пловдив Организацията, създадена от административния ръководител на ОС – Пловдив, при 
разпределянето на делата на случаен принцип е изключително добра. Създадени са точни, 
подробни и ясни Вътрешни правила, регламентиращи процедурата за извършването 
разпределение и определяне на съдии-докладчици, които създават условия за прозрачност по 
отношение на спазване на принципа, установен в чл. 9 от ЗСВ. Вътрешните правила определят 
реда по приемането и образуването на дела от всички видове, отнасят се до използването на 
софтуерните продукти, лицата на които са предоставени административните права да извършват 
разпределението на постъпващите и образувани в съда дела; отпечатване и прилагане на 
индивидуални протоколи, удостоверяващи избора на конкретен докладчик; ежеседмично 
архивиране на информацията, свързана с извършените разпределения. 
Прякото електронно разпределение на делата в рамките на отделенията се осъществява от 
съответния заместник председател, като програмният продукт, необходим за извършване на 
разпределението, е инсталиран на персоналните компютри  на административния ръководител и 
неговите заместници, всеки от които притежава индивидуална парола за достъп до системата. 
При отсъствие на някои от оправомощените лица с тяхно разпореждане определят заместващите 
ги съдии, които да извършват и разпределение на делата. Във Вътрешните правила са предвидени 
и изключенията от прилагането на случайното разпределение на делата – при отвод, отпуск, 
отделяне на производства, връщане на делото за ново разглеждане от по – горни инстанции и др. 

2 Районен съд  - Пловдив Създадена е добра организация при разпределението на делата на случаен принцип. Създадени са 
работещи Вътрешни правила, регламентиращи процедурата за извършваното разпределение.За 
всяко извършено разпределение се съставя протокол за избор на докладчик, в който отразява 
номера на делото, групата в която е разпределено делото, начинът по който се извършва изборът, 
името на съдията – докладчик,  евентуалната му замяна и причините, дата, час и подпис на 
разпределящия. В правилата са уредени всички хипотези, представляващи изключения от общото 
правило за случаен избор на съдия – докладчик. Във всички случаи на отклонение от принципа за 
случаен избор на съдии при разглеждане на делата се отразяват основанията и причините довели 
до неговото заобикаляне. 

3 Районен съд – Асеновград В изпълнение на чл.9 от ЗСВ, в РС – Асеновград е въведена и се използва компютърна програма 
„Law Choice” за разпределение на постъпващите в съда дела на случаен принцип. За всеки 
отделен случай, в който се налага определи съдии да се изключват от програмата за случаен 
избор (например поради продължително отсъствие) се издава заповед на председателя на съда. В 
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периодите на продължителен отпуск съответните съдии са изключвани от програмата за 
случайно разпределение на делата по отношение на заповедни и частни граждански дела, за 
които са предвидени кратки процесуални срокове за произнасяне. 
Не са установени опити от страна на страните за превратно упражняване на процесуални права, 
изразяващи се в стремеж за заобикаляне на принципа на случайното избор на докладчик и 
намерения точно определени съдии да разгледат и да се произнесат по претенциите им. 

4 Районен съд – Карлово Молбите по които се образуват дела се докладват на председателя, който извършва електронно 
разпределение. След разпределението на делата на принципа на случайния подбор, същите се 
връщат в деловодството за образуване на делата. 
Създадена е единна организация по образуване на делата и спазването на принципа за случайния 
подбор. Разпределението на делата се осъществява от председателя на съда, а в негово отсъствие 
от съдията, който го замества, определен със заповед като се използва софтуерната програма 
„Law Choice”, разработена и предоставено от ВСС. Всички граждански дела, включително и 
бързите производства, в момента на постъпването им се разпределят електронно. Образуваните 
частни граждански дела по молби за издаване на разрешение за разпореждане с парични средства 
по банкови сметки на малолетни и непълнолетни, както и разрешение за сключване на 
граждански брак от непълнолетни се разпределят по дежурство.  
По всички дела се прилага протокол от случайното разпределение. 
Приети са Вътрешни правила за организацията и реда за ползване на програмния продукт за 
разпределение на делата на случаен принцип на РС – Карлово. 
Не са установени случаи на повторен избор на докладчик/смяна на докладчик по вече 
разпределено дело. 

5 Районен съд - Първомай Образуването и разпределението на делата се осъществява от председателя на съда, а в негово 
отсъствие образуването и разпределението на делата се осъществява от определени със заповед 
на председателя съдия. 
Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор чрез програмата за 
електронно разпределение „Law Choice”, съобразно поредността на постъпването им. Не са 
установени случаи на повторен избор на докладчик/смяна на докладчик по вече разпределено 
дело. 
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2. ОБОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТНОСНО СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ОТ 
СЪДИЛИЩАТА ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В ОКРЪЖЕН РАЙОН – СТАРА ЗАГОРА. 
 
 
№ Съд Констатации 

1 Окръжен съд – Стара Загора Гражданските и търговските дела се разпределят на принципа на случайния избор чрез 
автоматизирана система за управление на делата. Прилагането на принципа на случайния избор 
и образуването на делата се осъществява съответно от председателите на гражданското и 
търговското отделение,и като за целта е издадена заповед на административния ръководител. 
Търговските дела се разпределят от електронната деловодна система по докладчици, а 
останалите двама члена на състава се определят според заетостта им от председателя на 
търговското отделение. Това разпределение на търговските дела е заобикалящо 
разпоредбата на чл. 9 от ЗСВ. Пропускът е преодолян своевременно със заповед на 
административния ръководител. 
Частните граждански и въззивни дела се разпределят също при спазване на принципа на 
случайния подбор. 
В съда са изработени и се прилагат Вътрешни правила за използване на програмен продукт за 
случайно разпределение на делата, които са утвърдени от административния ръководител. 
Не са констатирани случаи на допълнително манипулиране на деловодната система, с оглед 
избягване прилагането на случайния избор. Протоколите за случаен избор на съдия докладчик 
се прилагат по делата. 

2 Районен съд – Стара Загора Случайното разпределение на делата се извършва от председателя на съда посредством 
системата за случаен подбор предоставена от ВСС - „Law Choice”, според поредността на 
постъпването им и на принципа на случайния подбор. Протоколите за случаен избор се 
прилагат по делата. Фактическите действия по случайното разпределение се извършват от 
председателя, а в негово отсъствие от заместник председателя, съгласно заповед на 
административния ръководител. 
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3 Районен съд – Казанлък Случайното разпределение на делата се извършва от председателя на съда посредством 
системата за случаен подбор предоставена от ВСС - „Law Choice”, според поредността на 
постъпването им и на принципа на случайния подбор. Протоколите за случаен избор се 
прилагат по делата. За периода на съдебната ваканция са определяни дежурни съдии по 
граждански дела, които да разглеждат бързи производства. 
Техническата дейност по прилагане на принципа на случайния подбор, се извършва съобразно 
разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ПАРОАВАС от председателя на съда или от определен от него 
съдия и по изключение от определен от него съдебен служител. 

4 Районен съд – Раднево Съгласно „Правила за случайното разпределение на делата” от м. ноември 2009г. „делата се 
разпределят между всички районни съдии според поредността на постъпването им и на 
принципа на случайния подбор”. Протоколите за случаен избор се прилага по делата. 
Фактическите действия по случайното разпределение са възложени на главния 
счетоводител. 
Към административния ръководител са отправени препоръки за: 
- задължително прилагане на разпоредбата на чл. 9 от ЗСВ по всички дела и относно всички 
съдии в РС – Раднево. 
- техническата дейност по определяне на съдията – докладчик да бъде извършвана от 
председателя на съда от определен от него съдия или от съдебен служител, в съответствие с 
разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ПАРОАВАС. 

5 Районен съд – Чирпан Постъпилите в съда искови молби се образуват в граждански дела и се разпределят чрез 
електронната система на случаен принцип. По делата се прилагат протоколи, удостоверяващи 
начина на определяне на съдия – докладчик. Със заповеди административния ръководител е 
възложил на дежурния съдия в празнични и неработни дни да определя съдия – докладчика по 
делата постъпили и подлежащи на разглеждане през тези дни  
Не са констатирани случаи на манипулиране на системата за случаен избор с оглед избягване 
на прилагане на принципа заложен в чл. 9 от ЗСВ. 

6 Районен съд - Гълъбово Гражданските дела не се разпределят на принципа на случайния подбор, тъй като броят на 
съдебните състави не го позволява. 
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3. ОБОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТНОСНО СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ОТ 
СЪДИЛИЩАТА ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В ОКРЪЖЕН РАЙОН – ХАСКОВО. 
 
 
№ Съд Констатации 

1 Окръжен съд – Хасково Въведена е програма за случайно разпределение на делата „Law Choice” предоставена от ВСС. 
Със заповед на председателя на съда са утвърдени Вътрешни правила за случайното 
разпределение на делата, които са актуализирани ежегодно. Разпределението се извършва от 
председателя, заместник председателя или друг съдия, съобразно вида на делото. Протокола за 
разпределението се прилага към всяко дело. Във Вътрешните правила са предвидени и 
изключенията от прилагането на случайното разпределение на делата – при отвод, отпуск, 
отделяне на производства, връщане на делото за ново разглеждане от по – горни инстанции и 
др. 
Констатирано е сравнително равномерно разпределяне на делата между съдиите. Не са 
установени случаи на манипулиране на системата, с цел избягване на прилагането на чл.9 от 
ЗСВ. 

2 Районен съд – Хасково Въведена е програма за случайно разпределение на делата „Law Choice” предоставена от ВСС. 
Разпределението на граждански дела по видове и докладчици се извършва на случаен избор и 
според поредността на постъпването на делата. Техническата дейност по определяне на съдия – 
докладчик по граждански дела става от председателя на гражданското отделение. При 
отсъствието му това се прави от зам председателя на РС – Хасково и председател на 
наказателното отделение, а и при негово отсъствие разпределението се извършва от 
председателя на РС – Хасково. 
Изключения правят исканията, заявленията и молбите, по които следва да се произнасят 
дежурните съдии. 
Всички съдебни състави от гражданското отделение са въведени на 100% натовареност при 
разпределението на гражданските дела, с изключение на  дела по чл.50 от СК. 
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3 Районен съд – Димитровград 
 

От 2006г. е въведена програма за случайно разпределение на делата „Law Choice” предоставена 
от ВСС. Разпределението се извършва от председателя на съда на случайния принцип и 
съобразно утвърдените вътрешни правила, по поредността на постъпването на делата. За 
извършеното разпределение се съставя протокол, подписан от председателя, които се съхранява 
в кориците на съответното дело. Не са установени случаи на манипулиране на системата. 
В някои случаи се констатира, че делата се образуват след отстраняване на нередовностите, 
съобразно  правната възможност на чл.46, ал.1 от ПАРОАВАС. 

4 Районен съд – Харманли Разпределението на постъпилите граждански дела се извършва по силата на заповед на 
председателя на съда, от системния администратор чрез системата за случайно разпределение 
на делата „Law Choice” предоставена от ВСС. 
Инспекторите са отправили препоръка делата да се разпределят не от системния 
администратор, а от административния ръководител или от изрично упълномощен с 
нарочна заповед съдия, във връзка със спазването на чл. 46 от ПАРОАВАС. 
Към кориците на делата се съхраняват протоколите от разпределението на делата. 

5 Районен съд – Свиленград След септември 2010г. разпределението на делата се осъществява в съответствие със 
заповед на председателя на съда от системния администратор или от главния 
счетоводител, чрез системата за случайно разпределение на делата „Law Choice” 
предоставена от ВСС. 
С оглед спазването на чл.46 от ПАРОВАС инспекторите са отправили препоръка към 
председателя на съда делата да се разпределят от него или от изрично упълномощен с 
нарочна заповед съдия, който след образуването им, според чл. 47 от ПАРОАВАС, да ги 
предава в деловодството на съда за доклад. В тази връзка е наложително и да се 
актуализират Вътрешните правила на съда за разпределението на делата. 

6 Районен съд - Ивайловград Разпределението на образуваните граждански дела се осъществява от председателя на съда, на 
случайния принцип, чрез програмата за разпределение на дела „Law Choice” предоставена от 
ВСС, независимо от това, че са двама съдии по щат. Протоколи от разпределението се 
съхраняват в кориците на всяко дело. Не са установени случаи на манипулиране на системата, 
както грешки и слабости при разпределение на делата. 

 
 
ІІ. ОБОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТНОСНО СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ОТ 
СЪДИЛИЩАТА ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В АПЕЛАТИВЕН РАЙОН – ПЛОВДИВ 
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1. ОБОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТНОСНО СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ОТ 
СЪДИЛИЩАТА ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В ОКРЪЖЕН РАЙОН – СТАРА ЗАГОРА. 
 
 
№ Съд Констатации 

1 Окръжен съд – Стара Загора Окръжен съд – Стара Загора прилага принципа за случайния подбор чрез електронно 
разпределение на делата съгласно заповед на административния ръководител, с която са 
утвърдени Вътрешни правила за използване на програмен продукт за случайно разпределение 
на делата. По същата програма се разпределят на случаен принцип и съдебните заседатели в 
съответствие с чл. 72, ал. 2 от ЗСВ. Разпределението на наказателните дела се извършва от 
председателя на съда. 
При проверката е констатирано едно НОХД, по което докладчикът е вписан при образуването 
на делото, но няма протокол или други данни как е определен. 

2 Районен съд – Стара Загора Прилага се принципа за случайния подбор чрез електронно разпределение на делата от юли 
2007г., съгласно програма разработена от ВСС. Разпределението на наказателните дела се 
извършва от председателя на съда. В случай на отсъствие дейността се извършва от заместник 
председателя., съгласно заповед на административния ръководител. 

3 Районен съд – Казанлък 
 

Наказателните дела се разпределят електронно чрез програмата „Law Choice”, предоставена от 
ВСС, като разпределянето им се извършва от председателя на съда. 
По наказателните дела не се поставя щемпел, в който да е посочено длъжностното лице, 
което по закон е компетентно да образува делата. Има подпис и дата под изписания номер 
на делото, но не е отбелязано кой е автора и каква е длъжността му, с оглед валидността 
на образуването. 

4 Районен съд – Раднево Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор чрез „Law Choice” 
5 Районен съд – Чирпан Прилага се принципа за случайния подбор чрез електронно разпределение на делата от юни 

2006г., съгласно програма разработена от ВСС. Разпределението на наказателните дела се 
извършва от председателя на съда. 

6 Районен съд - Гълъбово Наказателните дела не се разпределят на принципа на случайния подбор, тъй като броят на 
съдебните състави не го позволява. 
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2. ОБОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТНОСНО СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ОТ 
СЪДИЛИЩАТА ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В ОКРЪЖЕН РАЙОН – ХАСКОВО. 
 
 
 
№ Съд Констатации 

1 Окръжен съд – Хасково Окръжен съд – Хасково прилага принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение 
на делата от 2006г., съгласно модулът за случайно разпределение на делата, внедрен в Съдебно 
деловодната система САС. От декември 2010г. делата и преписките се разпределят чрез 
програмата за случайно разпределение на делата „Law Choice” предоставена от ВСС. 
Разпределението на наказателните дела се извършва от председателя на съда или от неговите 
заместници. 

2 Районен съд – Харманли Делата се разпределят чрез въведената електронна програма. Не са констатирани нарушения. Системата 
се експлоатира коректно. 

3 Районен съд – Свиленград Наказателните дела не се разпределят винаги чрез въведената електронна програма. Системата 
не се експлоатира коректно. 

4 Районен съд - Ивайловград Делата се разпределят чрез въведената електронна програма. Не са констатирани нарушения. Системата 
се експлоатира коректно. 

 
 
3. ОБОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТНОСНО СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ОТ 
СЪДИЛИЩАТА ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В ОКРЪЖЕН РАЙОН – ПАЗАРДЖИК. 
 
 
 
№ Съд Констатации 
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1 Окръжен съд – Пазарджик Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се извършва съобразно 
Инструкция за организацията и реда за използване на програмните продукти за разпределение 
на делата в съдилищата на случаен принцип, ПАРОАВАС, Правила за разпределение на 
постъпващите дела в Окръжен съд Пазарджик и издадените в изпълнение на горепосочените 
актове заповеди на Председателя на съда.С тези заповеди е разпоредено в началото на 
календарната година, в случая 2010г. и 2011г. да се извърши нулиране на програмата за 
разпределение на всички дела, считано от първия работен ден, поименно са определени лицата, 
които да извършват разпределението на наказателните дела на принципа на случайния подбор 
по реда на постъпването им, съдиите, разглеждащи наказателни дела, както и процентната 
натовареност на всеки от тях. През двете проверявани години всеки от наказателните съдии е с 
фиксирана натовареност 100 процента от постъпващите дела,като единствено за 
административния ръководител този процент е 70.Предвидени са особени правила за 
дела,образувани по реда на чл.64 от НПК,съгласно които тези чнд се разпределят между 
съдиите,които в деня на постъпване на искане по чл.64 от НПК не са ангажирани в съдебно 
заседание и не отсъстват; чнд по чл.65 ал.5 от НПК,които се разпределят на въззивни 
граждански състави по предварително определен график; чнд по искане за одобряване на 
процесуални действия в досъдебната фаза и чнд по чл.222 НПК - между всички съдии,които не 
отсъстват и не са ангажирани в с.з.Утвърдените правила за разпределение се спазват и 
протокол за извършеното електронно разпределение на принципи на случайния подбор се 
прилага към всяко наказателно дело.Проверката на приложените към делата протоколи сочи на 
стриктно придържане към задължителните реквизити на същия:съдиите,които не са участвали 
в избора,причините за това и подпис на  извършващия разпределението. 
Проверката установи равномерно разпределение на делата и коректно експлоатиране на 
системата.  

2 Районен съд – Пазарджик Техническата дейност по разпределението на делата се извършва електронно на случайния 
принцип по входящия им ред от съдебен деловодител, въз основа на писмена заповед. По всяко 
дело се прилага протокол за определения съдия-докладчик. След разпределението им, делата се 
докладват на определения съдия-докладчик в същия ден или най-късно на следващия ден. 
Определянето на съдия-докладчик по изпълнителните дела също се извършва на принципа на 
случайния избор чрез програмния продукт на ВСС за разпределение на делата „LawChoice”, 
като техническата дейност се извършва от деловодителите в съдебно-изпълнителна служба. 
Съдебните заседатели по наказателни дела се избират на случаен принцип, като се използва 
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САС „Съдебно деловодство”. По всяко дело се прилага и протокол за разпределение на 
съдебните заседатели. Разпределението на делата е извършвано на принципа на случайния 
подбор, въз основа на издадени заповеди от административния ръководител, с които е била 
определена еднаква процентна натовареност на съдиите, разглеждащи наказателни дела и 
съответна процентна натовареност на съдиите от гражданска колегия, съобразно 
специализацията им по материи. 
Не са констатирани нарушения, при разпределението на делата на принципа на случайния 
подбор, съгласно чл.9 от ЗСВ.  

3 Районен съд – Велинград 
 

Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се извършва, съобразно 
поредността на постъпването им. Разпределението на делата е сравнително равномерно, като 
разликите в натовареността на отделните състави е незначителна. Протоколите за извършеното 
разпределение се прилагат по делата.  
Не се прилагат протоколи за електронно разпределение чрез случаен подбор на съдебни 
заседатели. Не са констатирани нарушения, при разпределението на делата на принципа на 
случайния подбор, съгласно чл.9 от ЗСВ. 

4 Районен съд – Пещера Всички видове дела се разпределят на принципа на случайния подбор при разпределение на 
делата съгласно изискванията на чл.9 ал.1 и 2 ЗСВ. Използва се софтуер за случайно 
разпределение на делата по докладчици на принципа на случайния избор, разработен от ВСС. 
Делата се докладват на председателя за образуване, след като вече са били разпределени от 
административния секретар въз основа на издадена Заповед на Административния 
ръководител, с която е определена съответна процентна натовареност на съдиите, съобразно 
разглежданите от тях дела. Към всяка дело се прилага протокол от разпределението. 

5 Районен съд – Панагюрище Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата  се извършва съобразно 
поредността на постъпването им. С оглед липсата на изрична заповед за определяне на 
процентното съотношение при разпределението на делата, след извършена проверка от 
окръжния съд и направените констатации, че същото се извършва по устно разпореждане на 
председателя на съда, последният е издал заповед. 

 
 
4. ОБОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТНОСНО СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ОТ 
СЪДИЛИЩАТА ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В ОКРЪЖЕН РАЙОН – КЪРДЖАЛИ. 
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№ Съд Констатации 

1 Окръжен съд – Кърджали Образуването и разпределението на делата се извършва съобразно Инструкция за 
организацията и реда за използване на програмните продукти за разпределение на делата в 
съдилищата на случаен принцип на ВСС, ПАРОАВАС, Вътрешните правила за случайното 
разпределение на делата на основание чл. 9 от ЗСВ и издадените в изпълнение на 
горепосочените актове заповеди на председателя на съда. Поименно са определени лицата, 
които да извършват разпределението на наказателните дела на принципа на случайния подбор, 
по реда на постъпването им, съдиите разглеждащи наказателни дела, както и процентната 
натовареност на всеки един от тях. Утвърдените правила за разпределение се спазват и 
протокол за извършеното електронно разпределение се прилага към всяко наказателно дело. 
Проверка на приложените протоколи сочи стриктно придържане към задължителните 
реквизити на същия: съдиите, които не са участвали в избора, причините за това и подпис на 
извършващия разпределението. Системата се експлоатира коректно. 

2 Районен съд – Харманли Образуването и разпределението на делата се извършва съобразно Инструкция за 
организацията и реда за използване на програмните продукти за разпределение на делата в 
съдилищата на случаен принцип на ВСС, ПАРОАВАС, Вътрешни правила за случайно 
разпределение на делата на основание чл.9 от ЗСВ във връзка с чл.46 ал.1 и 2 от ПАРОАВАС и 
издадените в изпълнение на горепосочените актове заповеди на председателя на съда,с които 
срещу подпис са запознати съдиите в РС Кърджали. Книжата, по които се образуват делата се 
докладват на Административния ръководител на съда в деня на постъпването им или на 
следващия ден, който образува делото, определя вида му и го разпределя на случайния 
принцип. Със заповед е уредено в отсъствие на председателя тази дейност да се извършва от 
заместник председателя. Утвърдените правила за разпределение се спазват и протокол за 
извършеното електронно разпределение на принципа на случайния подбор се прилага към 
всяко наказателно дело, но действащата система на разпределение не позволява пълна 
информация относно лицата, участвали в избора, изключените от избора и по какви причини. 
При последваща промяна на вече определен на случаен признак съдия-докладчик предизвикана 
от продължително отсъствие, избора се извършва с разпореждане на председателя на съда. 
Тези разпореждания не се прилагат към делата. 
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В разпределението на наказателни дела са участвали съдии, които според заповед на 
председателя на съда разглеждат граждански дела. За част от разпределените им дела е 
налице основание:делата,разглеждани по признак дежурство,т.е. при наказателните дела 
това е  категорията „частни наказателни дела”. На тези съдии обаче са разпределяни и 
дела от категориите наказателни общ характер дела и административно-наказателен 
характер дела. За тези две категории според утвърдените и действащи правила и заповеди 
не съществува основание за разпределянето им. 
Инспекторите са отправили следната препоръка към административния ръководител: 
- да осигури разпределението на частните наказателни дела на принципа на случайния 
подбор между всички съдии, разглеждащи тази категория дела. Да допълни Вътрешните 
правила за случайно разпределение на делата. При възможност на програмния продукт в 
групата наказателни общ характер дела да се обособят две подгрупи: обвинителен акт и 
споразумения, разпределението по които да се извършва отделно, с цел осигуряване на 
по-равномерна натовареност на съдиите от наказателната колегия. 
 

3 Районен съд – Момчилград 
 

Постъпващите дела се разпределят от административният ръководител, съобразно принципа на 
случайния избор, съобразно поредността на постъпването им - чрез специализирания софтуер -  
„Law Choice”. Със заповед, председателят на РС - Момчилград е утвърдил „Вътрешни правила 
за случайно разпределение на делата в Районен съд - Момчилград”. При отсъствието на 
административният ръководител на съда, дейността по разпределението на делата се извършва 
от съдия. 
Всеки един от съдиите е разглеждал граждански и наказателни дела. Съдиите дават седмични 
дежурства по график, изготвян със Заповед на Председателя на Районен съд - Момчилград за 
съответния месец. По дежурство са били разпределяни: делата по закона за защита срещу 
домашно насилие, вземане на мерки за неотклонение по чл.64, ал.1 НПК, съдебния контрол 
върху задържането под стража по чл.65, ал.3 НПК, нчд-разпити по чл.222 и чл. 223 НПК, 
разрешаване и одобряване на претърсване и изземване по чл.161, ал.1 и 2 НПК.  
Проверката е установила равномерно разпределение на делата между  съдиите и коректно 
експлоатиране на системата. 

4 Районен съд – Ардино Със заповед от 2011г. на Председателят на РС – Ардино са въведени „Вътрешни правила за 
случайното разпределение на делата при Районен съд – Ардино във вр. с чл.9 от ЗСВ във вр. с 
чл.46, ал.2 от ПАРОАВАС”. През 2012г. със заповед на председателят на РС-Ардино, 
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разпределението на делата на принципа на случайния подбор, чрез електронно разпределение, 
съобразно постъпването им си извършва от административният ръководител на съда, при 
отсъствието му другия съдия, а по изключение при отсъствие на двамата магистрати – от 
съдебния деловодител. 
Книжата, по които се образуват делата се докладват на Административния ръководител на съда 
в деня на постъпването им или на следващия ден, който образува делото, определя вида му и го 
разпределя на случайния принцип. 
Утвърдените правила за разпределение се спазват и протокол за извършеното електронно 
разпределение на принципи на случайния подбор се прилага към всяко наказателно дело. 
Проверката на приложените към делата протоколи сочи на стриктно придържане към 
задължителните реквизити на същия: съдиите, които не са участвали в избора, причините за 
това и подпис на  извършващия разпределението. 
Проверката е установила равномерно разпределение на делата между двамата съди и коректно 
експлоатиране на системата. 

5 Районен съд – Крумовград Образуването и разпределението на делата се извършва съобразно Инструкция за 
организацията и реда за използване на програмните продукти за разпределение на делата в 
съдилищата на случаен принцип на ВСС, ПАРОАВАС и издадените в изпълнение на 
горепосочените актове заповеди на Председателя на съда. Книжата по които се образуват 
делата се докладват на Административния ръководител на съда в деня на постъпването им или 
на следващия ден, който образува делото, определя вида му и го разпределя на случайния 
принцип. Със заповед е уредено в отсъствие на председателя тази дейност да се извършва от 
другия съдия. Утвърдените правила за разпределение се спазват и протокол за извършеното 
електронно разпределение на принципа на случайния подбор се прилага към всяко наказателно 
дело. Проверката на приложените към делата протоколи сочи на стриктно придържане към 
задължителните реквизити на същия: съдиите, които не са участвали в избора, причините за 
това и подпис на  извършващия разпределението. 
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ІV ИЗВОДИ: 
 

 
1. В резултат на извършените от Инспектората към Висш съдебен съвет планови и тематични проверки  се 

констатира спазването на принципа на случайното разпределение на делата в съдилищата от Апелативен район – 
Пловдив. 

2. Констатираните отклонения от принципа, прогласен в чл. 9 от ЗСВ, в резултат на отправените препоръки от 
Инспектората към Висш съдебен съвет са преодолени. 

3. Образуването на делата и разпределянето им се извършва в рамките на три дни от постъпването на книжата 
в съда, като това става съобразно реда на постъпването им. 

4. Административните ръководители със заповеди са утвърдили правила за случайно разпределение на делата 
в съответните съдилища. 

5. Висш съдебен съвет следва да препоръча на горестоящите административни ръководители да извършват 
допълнителни проверки относно спазването на принципа за случайно разпределение на делата на всеки 6 (шест) 
месеца, съобразно правомощията им по чл.86, ал.1, т.1 и т.6 и чл.106, ал.1, т.1 и т.6 от ЗСВ. 
 


