ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА
И ОПРЕДЕЛЯНЕ НАТОВАРЕНОСТТА НА СЪДИИТЕ
I. ЦЕЛИ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Основната, правораздавателната дейност на всеки съд, респективно на
Окръжен съд - Габрово, е разглеждането и решаването на постъпилите дела.
Началото на съдебния процес се поставя с образуването и
разпределението на делата.
Принципът на случайното разпределение на делата е част от този процес,
а прилагането му се подчинява на следните приоритети:
● безпристрастност на съда, гарантираща независима съдебна власт и
обективно правосъдие;
● равномерност на натоварването на съдиите, в отговор на очакванията
за бърз и справедлив процес;
● качество и ефективност на съдебния процес, вследствие правилната
организация на съдебната дейност;
● прозрачност, редуцираща съмненията за корупционни практики.
Ефективното приложение на принципа на случайното разпределение на
делата, води до невъзможност за манипулиране на процеса на разпределение,
като същевременно дава възможност за всяко дело да може да бъде направена
проверка на неговия вид, датата на разпределяне, докладчика, лицето
извършило разпределението и как е извършено самото разпределениe.

II. ИЗПОЛЗВАНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ДЕЛАТА И ОТЧИТАНЕ НА НАТОВАРЕНОСТТА
Разпределението на делата в Окръжен съд – Габрово се извършва, на
принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, съгласно чл. 9,
ал. 1 от Закона за съдебната власт, съобразно поредността на постъпването им,
по материя и видове дела.
Самото разпределение се осъществява чрез Централизираната система за
случайно разпределение на делата (ЦССРД), разработена от „Смарт Системс
2010” ЕООД, утвърдена от ВСС с Решение № 23/07.05.2015 г. и въведена в
реална експлоатация от 01.10.2015 г.
В изпълнение на приетите от ВСС на 16.12.2015 год., с решение по
Протокол № 62, т. 9, Правила за оценка на натовареността на съдиите, изменени
и допълнени с решение, по Протокол No 15 от 24.03.2016 г., т. 81, в сила от
01.04.2016 г., към Централизираната система за случайно разпределение на
делата (ЦССРД), използвана в съдилищата, е въведено ново специално
приложение, в което се отбелязват всички данни, свързани с натовареността на
съдиите - групите дела, първоначалните и коригираните коефициенти за тежест,
както и разполагаемото годишно време на всеки съдия.

Коефициентът на тежест се генерира автоматично от системата след
определяне шифъра на делото (съобразно приетите нови Шифри на делата и
Правилата за оценка на натовареността).
Първоначалният коефициент за тежест на делата, както и окончателният
коефициент (след възможни, но не задължителни корекции) се отразяват в
Система за изчисляване натовареността на съдиите (СИНС), която е
приложение, свързано и ползващо данни от Централизираната система за
случайно разпределение на делата (ЦССРД).
Системата от коефициенти се прилага по еднакъв начин за всички
съдилища и съдии, в зависимост от вида и тежестта на разглежданите дела, като
измерител и еквивалент на реално изразходвано време, предварително
определено по всички групи дела.
III. ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ДЕЛАТА.
Достъп до Централизираната система за случайно разпределение на
делата (ЦССРД) имат:
● Административният ръководител - председател на Окръжен съд –
Габрово;
● Заместникът на административния ръководител;
● Съдиите, на които е възложено с изрична
заповед
на
административния ръководител на съда, в негово и на заместника му
отсъствие, да образуват дела и да извършват разпределението им;
● Системният администратор - при извършване на корекции от
технически характер.
Лицата, определени да работят със системата и извършващи
разпределение на делата, получават достъп до ЦССРД чрез индивидуална
парола и квалифициран електронен подпис (КЕП).
IV. ГРУПИ
ДЕЛА
ЗА
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ.
ЕЛЕКТРОННО
ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕЛАТА И РЕЖИМИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
1. Групите на делата за разпределение в Окръжен съд – Габрово са
както следва:
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:

Първоинстанционни граждански дела
● Граждански дела /ЗОПДНПИ/
● Граждански дела
● Ч.граждански дела
● Отвод граждански дела
Въззивни граждански дела
● В.гр.дела
● В.ч.гр.дела
● Отвод в.гр.дела
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Търговски дела
● Търговски дела
● Търг.дела /Несъстоятелност/
● Ч.търговски дела
● Отвод търговски дела
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА:

Първоинстанционни наказателни дела
● АНД
● НОХД
● ЧНД
● ЧНД - мярка, чл.72 НПК
● ЧНД – Разпит
● ЧНД по чл.243 от НПК
● ЧНД по ЗСРС
● Отвод нак.дела

Въззивни наказателни дела
● ВАНД
● ВНОХД
● ВНЧХД
● ВЧНД
● Отвод в.нак.дела
Гражданските и търговските дела, както и ЧНД, образувани по искане за
вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража” или изменението й
и по искане по чл. 72 от НПК на досъдебното производство, се разпределят
между всички съдии от гражданското отделение, а наказателните дела (без
горепосочените ЧНД) - между съдиите от наказателното отделение. Младшият
съдия участва в разпределението на въззивните наказателни и граждански дела.
В случаите на отвод на всички наказателни съдии по конкретно
наказателно дело или отвод на всички граждански съдии по конкретно
граждански дело има нарочно създадени групи „Отвод гр.дела“ и „Отвод
в.гр.дела“ (в тези групи фигурират само съдии разглеждащи нак. дела) и група
„Отвод нак.дела“ и „Отвод в.нак.дела“ (в тези група са само съдии
разглеждащи гр. дела), като чрез тях се дава възможност след отвеждането на
всички съдии от съответното отделение, делото да се разпредели между
съдиите от другото отделение, а при изчерпване по този начин на съдийския
състав на окръжния съд, да се изпрати на ВКС, респективно Апелативен съд –
Велико Търново, за определяне на друг равен съд за разглеждането му.

2. Регистриране/създаване и образуване на дело
Електронното образуване и регистриране се извършва през интерфейса
на Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД)
от административния ръководител, неговия заместник или от определен със
заповед съдия.
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След влизане в меню „Дела” съдията, работещ с програмата, може да
избере една от двете опции:
„Регистриране на новопостъпило дело” - опция, която се избира за
всяко дело, което в деловодната система има входящ номер, но не е образувано.
За ЦССРД това е дело, по което за първи път се въвеждат входящи данни – вид
дело, входящ номер, група, дата на подаване и избор на шифър.
На базата на тези задължителни елементи след натискане на бутона
„ОБРАЗУВАНЕ”, системата дава уникален пореден номер, който се записва на
корицата на делото и след това то се въвежда в деловодната система на съда.
„Регистриране на съществуващо дело” – опция, използваща се в
случаите, в които делото вече поне веднъж е било разпределено от ЦССРД или
за регистриране на старо (съществуващо, от предишни години, неразпределено
досега с тази система) дело, което трябва да бъде преразпределено.
Основанията за преразпределение могат да бъдат отвод на съдия
докладчик, или друга причина, водеща до невъзможност съдията по делото да
го разгледа, като се запазва уникалният му номер.
В случаите на преразпределение на старо (съществуващо) дело, в процеса
на разпределение, не трябва да се забравя изключването на предишният избран
съдия от списъка на възможните съдии.
3. Режими за разпределение
Автоматичен – системата на произволен принцип избира съдия от
зададените възможни. Програмата автоматично разпределя всяко дело на
принципа на случайния подбор, като не се дава възможност за определяне на
друг съдия-докладчик по съответното дело, без да бъде извършено
преразпределение в ЦССРД, като по този начин манипулирането на избора
става невъзможно.
В същото време централизираната система следи за равномерната
натовареност на съдиите, чрез възможността делото да се разпредели в
зависимост от шифъра му, което осигурява разпределението на делата с
еднаква натовареност по съдии.
Преразпределение на вече разпределено дело може да бъде направено
при отвод на първоначално избрания съдия-докладчик, неговото отсъствие или
друга основателна причина, като извършващият преразпределението
задължително трябва да я запише и мотивира в съответното поле на системата.
Ръчен – разпределящият избира определен съдия-докладчик от
възможните за разглеждане на делото. При извършване на ръчно
разпределение задължително се вписват причините за това.
По дежурство – се избира съдия-докладчик от определените с
утвърдения график за дежурствата.
След извършване на разпределението на екрана се визуализира протокол,
съдържащ кратка информация за съответното дело, като номер, вид, година,
входящ номер, група на разпределение, статистически шифър, разпределен
съдия, начина на разпределение (автоматично, ръчно, по дежурство).
Следва подписване на протокола чрез КЕП.
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Разпределящият разпечатва, подписва ръчно протокола и го прилага по
делото.
V. ОСОБЕНИ СЛУЧАИ, НАЛАГАЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦИПА НА СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

ОТ

1. ПРИ НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА
1.1. Разпределяне на „определен” съдия – чрез използване на режим
„ръчен”
а) при прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на
прокурора по реда на чл. 249, ал. 2, във връзка с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК или
по чл. 288, т. 1 от НПК и при следващото внасяне на делото от прокуратурата,
то се разпределя отново на първоначално определения на случаен принцип
съдия-докладчик;
б) след отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството на основание
подсъдност, новообразуваното дело също се разпределя на първоначално
определения съдия-докладчик;
в) при постъпили искания за тълкуване на влязла в сила присъда или
определение по чл. 414 от НПК, делото се разпределя на докладчика,
постановил присъдата или определението, чието тълкуване се иска;
г) при образуване на ч.н. дело по чл. 306, ал. 1 от НПК, делото се
разпределя на съдията-докладчик, участвал в съдебния състав, постановил
присъдата или последната влязла в сила присъда (в случаите по прилагане на
чл.25 ал.1 от НК);
д) при образуване на в.ч.н. дело по повторна (последваща) жалба по чл.
64 и по чл. 65 от НПК делото се разпределя на съдията-докладчик по
разгледаното преди това дело по този процесуален ред;
е) при връщане на въззивно дело на първоинстанционен съд поради
неправилно администриране и последващо постъпване на делото, същото се
разпределя на първоначално определения съдия- докладчик;
ж) при образуване на повече от едно ч.н. дело по искане за провеждане на
разпит пред съдия, направено от един и същ разследващ орган, последващите
дела се разпределят на съдията, определен по първото дело;
з) при образуване на ЧНД по ЗСРС делото се разпределя на председателя
или на зам.председателя, съобразно чл. 174, ал.1 от НПК.
1.2. Разпределяне „без участие на определени съдии” от възможните –
чрез използване на режим „автоматичен”
а) при отмяна на съдебен акт и връщане на делото за разглеждане от друг
състав, делото се разпределя по случайния принцип, но без участието на
съдията (членовете на съдебния състав), постановили отменения съдебен акт;
б) в случаите на ползване на платен годишен отпуск, отпуск по болест,
продължителна командировка или отсъствие по други обективни причини,
поради които съдия не може да участва в разглеждането на дела с по-кратък
срок за разглеждане и постановяване на съдебен акт, както и наличието на
други, различни от по б."а" предпоставки по чл. 29, ал. 1, т. 1 от НПК.
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В тези случаи, при изчерпване състава на съдиите от наказателното
отделение, съставът на съда се допълва от съдии от гражданското отделение,
определени след съгласуване с ръководителя на това отделение.
Попълването на полето „причина за изключване” е задължително.
1.3. Разпределение „по дежурство" - чрез използване на режим
„ръчен”
а) НОХ дела по чл. 382 от НПК, ЧН дела по чл. 243 от НПК, по ЗЕЕЗА и
други такива наказателни дела, чието разглеждане е свързано с кратки
процесуални срокове, образувани по време на съдебната ваканция, се
разпределят на съответния дежурен през този период съдия;
б) частни наказателни дела, образувани по искания на орган на
досъдебното производство за провеждане на разпит пред съдия, за
предварителни разрешения на други процесуални искания, както и искания за
вземане на мярка за неотклонение, постъпили през почивни или празнични
дни, се разпределят на определения, с утвърдения от административния
ръководител график, дежурен съдия.
1.4. Повторно разпределение на разпределено дело – чрез използване
на режим „автоматичен”
а) при самоотвод или приет отвод на първоначално определения съдиядокладчик;
б) в случаите на споразумение, постигнато по чл. 381, ал. 7 от НПК и
одобрено по реда на чл. 384 от НПК, при разглеждане на делото;
в) когато се налага определяне на друг докладчик по делото при
наличието на обективни причини, налагащи продължително отсъствие или
невъзможност за участие на първоначално определения съдия- докладчик, при
даден ход на делото, по смисъла на чл. 258, ал. 2 от НПК.
При временно отсъствие на определения съдия-докладчик, неналагащо
повторно разпределение на делото, неговите неотложни процесуални права и
задължения се упражняват от ръководителя на наказателното отделение или от
определен от него съдия.
Разпределящият съдия задължително мотивира причините за
преразпределението.
1.5. Образуваните ч.н.дела по искания за прилагане на СРС, които се
разглеждат по закон от председателя на съда или оправомощения от него
заместник-председател.
Определянето на съдебни заседатели за участие в съдебни състави по
първоинстанционни наказателни дела се извършва от съдебен деловодител, на
случаен принцип, чрез програмния продукт САС ”Съдебно деловодство”,
разработен от „Информационно обслужване” АД - Варна.
При образуване на дело, върнато за ново разглеждане от друг състав, при
определяне на съдебните заседатели се изключват участвалите в съдебния
състав при предходното разглеждане на делото.
При образуване на повече от едно ч.н. дело по чл. 306, ал. 1, т. 4 от НПК,
както и при насрочване за една и съща дата на повече от едно ч.н. дело за
разглеждане по реда на чл. 452, ал. 1 от НПК, избраните по първото дело
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съдебни заседатели участват и в разглеждането на последващите, без нов
избор.
1.6. При наказателни дела, разглеждани от разширен състав, за
определяне на втори съдия се използва програма LawChoice. Резервен
съдия се определя от административния ръководител, съобразно
натовареността на всеки конкретен съдия.
2. ПРИ ГРАЖДАНСКИТЕ И ТЪРГОВСКИТЕ ДЕЛА
2.1. Разпределяне на „определен съдия” – чрез използване на режим
„ръчен”
а) след отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по делото,
същото се разпределя на първоначално определения съдия - докладчик;
б) при връщане на прекратено дело за разглеждане по компетентност,
след спор за подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на
първоначално определения съдия-докладчик;
в) при разделяне на производството по обективно и субективно
съединени искове, новообразуваното дело по отделните искове се разпределя
на първоначално определения съдия-докладчик;
г) при отказ да се приеме насрещен иск за разглеждане във висящо
производство, новообразуваното дело по насрещния иск се разпределя на
съдията-докладчик, определен за разглеждане на първоначалния иск (в
производството, по който е предявен насрещния);
д) при намаляване цената на иска, водеща до прекратяване на делото
пред окръжния съд и изпращането му на районен съд и последващо
увеличаване на цената и прекратяване на делото пред районния съд и
връщането му, делото се разпределя на първоначално определения съдиядокладчик;
е) при повторно постъпване на въззивна жалба по дела, по които
производството е било прекратено и делото върнато на първоинстанционния
съд за поправка на явна фактическа грешка, допълване или изменение в частта
за разноските или отстраняване на нередовности и администриране на жалбата,
делото се образува под нов номер и се разпределя на първонално определения
съдия-докладчик;
ж) при обединяване на няколко дела с различен предмет, но между едни
и същи страни или когато имат връзка помежду си за разглеждане в едно
производство, то продължава под номера на първото образувано дело и се
разглежда от определения по него съдия-докладчик.
При постъпила една и съща искова молба няколко пъти и образувани
няколко дела, молбата се разглежда по първото образувано дело, от
определения по него съдия-докладчик, а останалите дела се прекратяват.
2.2. Разпределяне „без участие на определени съдии” от възможните –
чрез използване на режим „автоматичен”
а) при постъпили молби за обезпечение на бъдещ иск, делото се
разпределя на случаен принцип, но без участието на съдиите, за които е налице
обективна невъзможност (поради отсъствие или участие в съдебно заседание)

7

да разгледат и да се произнесат по молбата в установения от закона срок (в
деня на подаването й);
б) при обезсилване на съдебно решение и връщане на делото за
разглеждане от друг състав на същия съд, делото се разпределя на случаен
принцип, но без участие на съдията-докладчик или съдебния състав,
постановил обезсиленото решение;
в) при постъпила молба с правно основание чл. 646, чл. 647 и чл. 649 от
ТЗ за обявяване на нищожност на действия и сделки и отменителни искове,
както и по всички искове за попълване масата на несъстоятелността, делото се
разпределя на случаен принцип, но без участието на съдията- докладчик по
делото за несъстоятелност, във връзка с което са предявени исковете;
г) при постъпила молба с правно основание чл. 679 от ТЗ за отмяна на
решения на събранието на кредиторите, делото се разпределя на случаен
принцип, но без съдията-докладчик по делото за несъстоятелност.
Попълването на полето „причина за изключване” е задължително.
2.3. Разпределяне „по дежурство" - чрез използване на режим
„ръчен”
Образуваните по иск за обезпечение и делата по несъстоятелност през
съдебната ваканция се разпределят на съответния дежурен съдия.
2.4. Повторно разпределение на вече разпределено дело - чрез
използване на режим „автоматичен”
а) при самоотвод или приет отвод на първоначално определние съдиядокладчик;
б) когато се налага определяне на друг докладчик по делото при
наличието на обективни причини, налагащи продължително отсъствие или
невъзможност за участие на първоначално определения съдия- докладчик.
При временно отсъствие на определения съдия-докладчик, неналагащо
повторно разпределение на делото, неговите неотложни процесуални права и
задължения се упражняват от ръководителя на гражданското отделение или от
определен от него съдия, а през периода на съдебната ваканция - от дежурния
съдия.
При невъзможност член на съдебния състав да участва в разглеждане на
дело, по което не е докладчик, заместникът му се определя от ръководителя на
гражданското отделение измежду другите съдии от това отделение, а ако това
не е възможно - измежду съдиите от наказателното отделение, след
съгласуване с неговия ръководител.
Разпределящият съдия задължително мотивира причините за
преразпределението.
VІ. НАТОВАРЕНОСТ И КОЕФИЦИЕНТ НА ТЕЖЕСТ ПРИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА.
В Окръжен съд – Габрово щатната численост на съдиите е 12
(дванадесет), като разпределението на делата за всички съдии в началото на
всяка календарна година започва с равен на 0 /нула/ брой дела.
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На основание чл. 12 и чл. 10 от влезлите в началото на месец април 2016
г. Правила за оценка на натовареността на съдиите, които са основата на модел
за отчитане и анализ на натовареността на съдиите от всички съдилища се
определя индивидуално намалено разполагаемо време за разглеждане и
приключване на делата , както следва:
● Съдия Веселина Топалова-1200 часа/1600-400, от които 200 по
приложение 5 и 200 по пр.7/;
● Съдия Валентина Генжова-1360 часа/1000-240, от които 40 по пр. 4зап.№ 323/19.09.2014 г. и 200 по пр.7/;
● Съдия Диана Василева-1360 часа/1600-240, от които 40 по пр. 4-зап.
№ 322/19.09.2014 г. и 200 по пр.7/;
● Съдия Полина Пенкова-1360 часа/1600-240, от които 40 по пр. 4-зап.
№ 322/19.09.2014 г. и 200 по пр.7/;
● Съдия Галина Косева - 1400 часа/1600-200 по пр.7/;
● Съдия Благовеста Костова-1400 часа/1600-200 по пр.7/;
● Съдия Пламен Попов-1360 часа/1600-240, от които 40 по пр.6-зап. №
201/18.05.2015 г. и 200 по пр. 7/;
● Съдия Кремена Големанова-1400 часа/1600-200 по пр.7/;
● Съдия Ива Димова-1400 часа/1600-200 по пр.7/;
● Съдия Симона Миланези-1400 часа/1600-200 по пр.7/.

Въз основа на така определеното намалено разполагаемо време е
изчислен индивидуален процент на натовареност на всеки съдия като дял от
стандартното разполагаемо време от 1600 часа.
Този индивидуален
коефициент е част от началната информация в централизираната система за
случайно разпределение на делата, включваща групите дела за разпределение и
съдиите, които ги разглеждат, съгласно раздел ІV - ти.
Младшият съдия участва в разпределението на въззивните наказателни и
въззивните граждански дела при индивидуални 100 % - до един месец преди
изтичане на срока по чл 240 от ЗСВ.
VІІ. ОСОБЕНИ ХИПОТЕЗИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ КОФИЦИЕНТА
НА ТЕЖЕСТ НА ДЕЛАТА

1. Когато съдебното дело има за предмет няколко материални закона,
групата при образуване на делото се определя по този материален закон, който
е оценен с най-висок коефициент, според групите дела, посочени в приложения
№ 1 - 3 от Правилата за натовареност.
2. До приключване на делото, може да бъде извършвана корекция на
първоначално определения коефициент на тежест на делото, като същият бъде
увеличен или намален, по утвърденият Заповед № 284 от 28 юли 2016 г. на
Административния ръководител – председател на ОС –Габрово ред.
3. В случай, че са налице едновременно критериите за увеличаване и
намаляване на коефициента на тежест на делото, то първо се прилага
корекцията за увеличаване, а така получената стойност се коригира с
намаляващ коефициент.
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VIII. СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
За разпределението на всяко дело програмата за случайно разпределение
на делата генерира протокол от извършения избор, който автоматично се
изпраща в сървъра на ВСС. Справки за извършените разпределения могат да се
правят на сайта на ВСС http://webrand.justice.bg/, като този линк е публичен и
достъпен за всеки гражданин или заинтересована страна. В Интернет
страницата на съда е създадена препратка към сайта на ВСС, където всеки има
достъп до протоколите от случайното разпределение на делата.
Протоколът за извършеното разпределение на делото се разпечатва на
хартиен носител, подписва се от извършилия разпределението, след което се
прилага към всяко отделно дело.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Вътрешните правила са съобразени със Закона за съдебната власт, с
Правилника за администрацията на съдилищата, с приетата от ВСС, с протокол
№ 13/19.03.2015 г., Единна методика по приложението на принципа на
случайното разпределение
на
делата
в
районните,
окръжните,
административните, военните, апелативните и специализираните съдилища и с
приетите от ВСС на 16.12.2015 година и изменени и допълнени на 24.03.2016 г.
Правила за оценка натовареността на съдиите.
§ 2. Настоящите вътрешни правила са приети с решение на Общото
събрание на съдиите в Окръжен съд – Габрово, проведено на 09.11.2016 г. Протокол № 13, точка трета, и влизат в сила от тази дата, като отменят
приетите на 23.01.2015 г. Вътрешни правила за случайно разпределение на
делата.
§ 3. Същите се публикуват на Интернет-страницата на съда и могат да
бъдат изменяни и допълвани само по реда на тяхното приемане.
§ 4. Правилата са изменени и допълнени с решение на Общото събрание на
съдиите, проведено на 20.01.2017 година, съобразно приетите на 20.12.2016
година от Съдийската колегия на ВСС Правила за оценка натовареността на
съдиите.
§ 5. Правилата са изменени с решение на Общото събрание на съдиите,
проведено на 07.12.2018 година.
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