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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и Заповед № ТП-01-
33/29.06.2011 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 
съвет се извърши тематична планова проверка по разпределението на делата 
за 2010 г. и първото шестмесечие на 2011 г. на принципа на случайния 
подбор чрез електронно разпределение на делата, съобразно поредността на 
постъпването им. 

Проверката е възложена на  инспектор Незабравка Стоева и експертите 
Мая Михайлова и Николай Илиев. 

Обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на организацията 
на разпределението на делата на случаен принцип, конкретни практически 
проблеми, възникващи при приложението на принципа. 

Цел на проверката -  да съдейства за обобщаване и анализиране на 
проблемите, произтичащи от прилагането на принципа; анализиране и 
обобщаване на случаите, в които се налага отклонение от прилагането му, 
включително чрез използване на сравнителен анализ по прилагането на 
принципа в други съдилища. 
 

В изпълнение на чл. 9 от Закона за съдебната власт и решение на 
Висшия съдебен съвет, за спазване на принципа на случайния подбор при 
разпределението на делата, в Районен съд-Кърджали са утвърдени вътрешни 
правила, свързани с организацията и административната дейност на 
процедурата.  

Съгласно тези правила определянето на съдия-докладчик по делата, 
образувани пред Районен съд-Кърджали, се извършва от председателя и 
заместник-председателя на съда, съобразно поредността на постъпването на 
книжата в съда чрез случайно разпределение на делата, посредством 
компютърна програма „Law Choice”, предоставена от Висшия съдебен съвет. 
 В т. 3 от Правилата е предвидено ежедневното разпределение на 
книжата да се извършва председателя и заместник-председателя, съобразно 
поредността на постъпването им,като всеки съдия от състава на Районен съд-
Кърджали може да присъства на процедурата по определяне на съдия-
докладчик.  За бързите производства важат същите правила, като те се 
разпределят в часа на постъпването им на дежурен съдия. Отклонение от 
принципа, при което определен съдия се изключва от извършваното 
разпределение, се допуска само в случай на отпуск, временна 
нетрудоспособност и при заповед за това на административния ръководител. 
 Съгласно правилата, по изключение съгласно чл. 46, ал. 2 от 
ПАРОАВАС, е регламентиран ред, при който разпределението на делата 
може да бъде възложено на определен съдебен служител. 
 При извършване на процедурата по разпределението на делата на 
случаен принцип се изготвят протоколи на хартиен носител, копие от които 
се прилагат към всяко дело, съответно преписка, за която се отнасят. 
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С оглед правомощията си административният ръководител е издал и 
следните заповеди - Заповед № 237/10.09.2009 г.; Заповед № 239/10.09.2009 
г.; Заповед № 240/10.09.2009 г.; Заповед № 252/02.10.2009 г. и Заповед № 
145/31.05.2010 г. 

Със Заповед № 237/10.09.2009 г. е разпоредено заместник 
административният ръководител – Ангел Маврев Момчилов, да разпределя 
гражданските дела и преписките, постъпили в Районен съд-Кърджали,, на 
принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение и съобразно 
постъпването им в съда. Със Заповед № 239/10.09.2009 г. Ангел Маврев 
Момчилов – заместник-председател на районния съд, в случаите на отсъствие 
на административния ръководител, да извършва разпределение и на 
наказателните дела и преписките, които са постъпили в съда, на принципа на 
случайния подбор. Със същата заповед е разпоредено още при извършване на 
разпределението на делата към тях да се прилага протокол, удостоверяващ 
извършеното разпределение.  

На основание чл. 46, ал. 2 от ПАРОАВАС, със Заповед № 
240/10.09.2009 г., председателят на Районен съд-Кърджали е определил: 1. 
Разпределението на гражданските дела, които са на дежурство, да се 
извършва на принципа на случаен подбор от Дианета Георгиева и Антоанета 
Андреева, и двете служители от служба „Гражданско деловодство”; 2. 
Разпределението на наказателните дела и преписките, които са на 
дежурство, да се разпределят на принципа на случайния подбор от Златка 
Караянева и Цветана Александрова, и двете служители на служба 
„Наказателно деловодство”. Със заповедта е разпоредено при извършване на 
разпределенията на делата, образувани пред съда, служителите да прилагат 
протоколи от извършеното разпределение, удостоверяващи спазването на 
процедурата. 
 Със Заповед № 252/02.10.2009 г. е разпоредено по всички граждански 
дела, възложени неприключени на съдия Сунай Осман, да бъдат определени 
нови докладчици, при спазване на принципа, регламентиран в чл. 9 от Закона 
за съдебната власт. 
 На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт 
председятелят на Районен съд-Кърджали е разпоредил разпределението на 
образуваните граждански и наказателни дела да се извършва между 
отделните съдии, в процентно отношение, както следва: 
  

1. Граждански дела 
 Ангел Момчилов-зам. председател – 100%; 
 Марияна Гунчева-съдия – 100%; 
 Невена Калинова-съдия – 50%; 
 Дарина Байданова-съдия-50%; 
 Елеонора Попова-съдия – 50%. 
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2. Наказателни дела 
 Валентин Спасов-председател – 100%; 
 Здравка Запрянова-съдия – 100%; 
 Дарина Байданова-съдия – 50%; 
 Елеонора Попова – 50%. 
 Заповедта урежда още случаи, в които дела, разглеждани по време на 
дежурство, дела във връзка с осъществяване на съдебен контрол в 
досъдебното производство /разпити, разрешение и одобрение за 
процесуално-следствени действия, вземане и изменение на мерки за 
неотклонение и др./, заповедни производства, дела по Закона за домашното 
насилие и други, да се разглеждат от дежурен съдия, съобразно утвърдения 
от заместник председателя на съда месечен график на дежурствата. 
 В хода на проверката, извършена на място, се установява, че от 
протоколите, разпечатвани от системата и удостоверяващи извършения избор 
на съдия-докладчик, не позволява да бъде установено обстоятелството 
измежду кои съдии е направен избора на конкретен докладчик. 

 
КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ: 
 
От изложеното в обстоятелствената част на акта е видно, че в Районен 

съд-Кърджали са създадени и утвърдени правила, които имат за цел да 
създадат организация при извършване на разпределението на делата, 
образувани в съда, осигуряваща възможност за контрол по отношение на 
спазването на принципа, регламентиран с разпоредбата на чл. 9 от Закона за 
съдебната власт. Направен е опит, посредством издадените от председателя на 
съда заповеди, за конкретизиране на отделните етапи, през които протича 
избора на докладчици по отделните съдебни производства, като са 
конкретизирани лицата, оправомощени да извършват разпределението; 
случаите, в които се налага отклонение от принципа и начина на 
удостоверяване на избора на съдии. 

Практиката на Районен съд Кърджали, включително и тази на други 
съдилища показва необходимостта принципът, установен в чл. 9 от ЗСВ при 
определени обективни предпоставки да не бъде абсолютизиран. От 
вътрешните правила, утвърдени от съда, е видно, че в конкретни хипотези, 
като отпуск и временна нетрудоспособност определени съдии следва да бъдат 
изключвани от участие в разпределението на постъпващите в съда дела. 

Отделно от това, предвид числеността на съдебния състав и обема от 
работа, административният ръководител е предвидил съдиите Дарина 
Байданова и Елеонора Попова, разглеждащи както граждански, така и 
наказателни дела, да участват с по 50% натовареност във разпределението на 
всеки от двата вида дела до достигане на 100% обща натовареност. Очевидно 
е, че конкретни хипотези налагат други решения в организацията на 
административната дейност, свързана със случайния подбор на съдии, които 
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следва да бъдат отчитани и преодолявани от административните 
ръководители. 

 
1. Административният ръководител на Районен съд-Кърджали да 

упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1 т. 9 от Закона за съдебната власт 
свиква общо събрание на съда, на което сведе до знанието на съдиите 
констатациите по настоящия акт в 1-месечен срок от получаването. 

2. Да се запознае с Вътрешните правила, утвърдени от председателя 
на Окръжен съд-Пловдив, по разпределението на делата на случаен 
принцип, като конкретизира отделните етапи, през които минава 
процедурата в районния съд, отчитайки особеностите, характерни за 
работата на Районен съд-Кърджали 

 
На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, настоящият 

акт да се изпрати на председателя на Районен съд-Кърджали, на 
председателя на Окръжен съд-Кърджали и Висшия съдебен съвет. 

 
 

 
     ИНСПЕКТОР: 
        /Н. СТОЕВА/ 
 
 


