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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и Заповед № ТП-01-
42/28.09.2011 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 със Заповед № 
70/18.02.2005 г. и Заповед № 79/23.02.2005 г., издадени от административния 
ръководител на Районен съд-Пловдив, са утвърдени Вътрешни правила за 
разпределение на постъпващите дела в Наказателно, Гражданско и Брачно 
отделения на Районен съд-Пловдив. Съгласно правилата, утвърдени с 
цитираните заповеди, постъпващите дела се разпределят на принципа на 
случаен избор, като съдиите-докладчици са определяни според поредността 
на образуваните дела и списък на съдиите по състави, изготвен по азбучен 
ред. 
 Със Заповед № 304/15.06.2006 г. административният ръководител е 
разпоредил при разпределението на делата, постъпващи и образувани в съда, 
да се използва софтуер, предоставен от Висшия съдебен съвет. Нови 
Вътрешни правила за електронно разпределение на случаен принцип 
разпределение на образуваните дела, постъпващи в Наказателно, Гражданско 
и Брачно отделения, са утвърдени със Заповед № 313/20.06.2006 г. и Заповед 
№ 382/19.07.2006 г. 
 Със Заповед № 536/07.09.2006 г., Заповед № 122/06.03.2007 г., Заповед 
№ 896/17.09.2008 г., Заповед № 646/21.07.2009 г., Заповед № 976/30.09.2010 
г. и Заповед № 205/25.03.2011 г. председателят на Районен съд-Пловдив е 
конкретизирал лицата измежду заместник-председателите на съответните 
отделения, оправомощени да извършват разпределението на случаен 
принцип на делата, постъпващи във всяко от отделенията на съда, чрез 
използване на програмен продукт „Law Choice”. 
 През 2008 г. Вътрешните правила са актуализирани със Заповед № 
1118/03.12.2008 г., допълнени със Заповед № 960/28.10.2011 г. 
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Актуализацията на правилата в Наказателно отделение е направена през 2009 
г., утвърдена със Заповед № 837/11.09.2009 г. 
 І. Вътрешните правила, утвърдени със Заповед № 1118/03.12.2008 г., 
допълнени със Заповед № 960/28.10.2011 г., разписват реда за приемане и 
образуване на делата в Гражданско отделение и Брачно отделение на Районен 
съд-Пловдив. 

Организацията и реда за разпределението предвижда делата да се 
образуват най-късно на следващия ден от постъпването на книжата в съда. С 
образуването се определя както техния вид /граждански, частни/, така и 
съдията, на когото се разпределя конкретно дело за разглеждане. 
 Създадените вътрешни правила имат за цел установяване на 
механизъм, посредством който при разпределението на образуваните дела се 
осигурява спазване на принципа на случайния подбор при определяне на 
съдия-докладчик; прозрачност на извършваното разпределение, като преди 
извършване на тяхното разпределяне се групират „типове” дела с оглед 
техния вид; предмет и прогнозна трудност; равномерност на натовареността 
на отделните съдии и др. Съгласно правилата, за всяко извършено 
разпределение се съставя протокол за избора на докладчик, който отразява 
номера на делото, групата, в която е разпределено делото; начинът, по който 
се извършва изборът – случаен, по дежурство, на конкретен съдия или без 
участие на определен съдия, с отбелязване на причините за конкретното 
обстоятелство; името на съдията-докладчик; евентуалната му замяна и 
причините; дата, час и подпис на разпределящия. 
 Утвърдените вътрешни правила, съгласно които се извършва 
разпределението на образуваните дела, регламентират конкретните действия, 
свързани с процедурата, основана на спазване на принципа на случайния 
подбор при отчитане на обстоятелството за съществуваща специализация при 
разглеждане на определен „тип” дела от всеки съдия. 
 Предвид отчитането на съществуващата специализация постъпващите в 
съда граждански и частни граждански дела се разпределят в предварително 
обособени групи, съгласно техния предмет между съставите, разглеждащи 
дела от дадена група, както следва: 
 1. В група „Облигационни дела” се включват дела с предмет искове по 
Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и други искове за 
защита на облигационни права. Делата, обособени в тази група, се 
разпределят на принципа на случайния избор на докладчик като по 
отношение ІІІ, V, VІІ, VІІІ, ХІІ и ХІХ граждански състави при условията на 
100% натовареност, а по отношение на останалите граждански състави 
разпределението се извършва при по-ниска натовареност от 100%.  
 2. В група „Трудови дела”, включваща дела с предмет искове по 
Кодекса на труда и други искове за защита на права, произтичащи от трудови 
и служебни правоотношения. Делата, обособени в тази група, се разпределят 
на принципа на случайния избор на докладчик като по отношение І, ХІ и ХV 
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граждански състави при условията на 100% натовареност, а по отношение на 
ХVІІІ граждански състав – при по-ниска натовареност от 100%. 
 3. В група „Делби” се включват дела с предмет искове за делба, искове 
по чл. 30 от Закона за наследството, искове за трансформация и др. Делата, 
обособени в тази група, се разпределят на принципа на случайния избор на 
докладчик като по отношение ІV, VІ и ХІІІ граждански състави при 
условията на 100% натовареност, а по отношение на ХVІІІ граждански състав 
– при по-ниска натовареност от 100%. 
 На същия принцип се разпределят делата между отделните 
гражданските състави, обособени в други групи според техния характер. 
Делата, образувани по чл. 410, чл. 417, чл. 390 от ГПК, се разпределят при 
100% натовареност между съдиите от всички състави, като отклонения се 
предвиждат по отношение на  председателя, заместник-председателите, 
съответно съдиите от брачно отделение, които участват с по-нисък процент 
на натовареност. 

По отношение на делата, обособени условно в група „Дежурство”, са 
включени частни граждански дела, които се разглеждат от дежурен съдия. В 
тази група са включени разрешения за теглене от влогове и за разпореждане с 
имущество на малолетни, непълнолетни и запретени; разрешения за 
сключване на брак от непълнолетни; молби за връщане на деца; молби за 
съдействие /удостоверения, назначаване на особени представители/; вписване 
на откази и приемане на наследство и др. Делата от тази група се разпределят 
„по дежурство” съобразно предварително изготвен месечен график на съдията, 
дежурен в деня на постъпване на молбата, и се разглеждат в рамките на същия 
ден. 

Вътрешните правила уреждат и особени случаи на приложение на 
принципа на случайния подбор, представляващи изключение от общите 
правила, а именно: 

 - при връщане на дела след спор за подсъдност, новообразуваното дело 
се определя на първоначално определения съдия /в този случай делото се 
разпределя, посредством програмата, при използване на функция „определен” 
докладчик; 

 - при връщане на дело след инстанционен съдебен контрол – разпределя 
се на друг състав, като се използва функция, при която се изключва съдията, 
постановил обезсиления съдебен акт; 

 - при разделяне на обективно съединени искове, новообразуваното дело 
се разпределя на докладчика, постановил разделяне на производството. В Този 
случа отново се използва функцията на „определен” докладчик.; 

 - при отказ да се приеме насрещен иск във висящо производство, 
новообразуваното дело се разпределя на докладчика, определен да разглежда 
първоначалния иск; 

 - при използване на функциите на „определен” докладчик, съответно 
„не участват” в разпределението, се определят докладчиците при молби по 
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реда на ЗЗДН, обезпечения на бъдещ иск /чл. 390 от ГПК/ и при наличие на 
отводи на съдии. 

Със Заповед № 960/28.10.2011 г. на председателя на Районен съд-
Пловдив е утвърдено допълнение към Вътрешните правила за разпределение 
на постъпващите дела в Гражданско и Брачно отделения на съда, съгласно 
които са допълнени и конкретизирани особените случаи на разпределението 
на делата, образувани по молби по реда на ЗЗДН и чл. 390 от ГПК. 

ІІ. Вътрешните правила, утвърдени със Заповед № 837/11.09.2009 г., 
разписват реда за приемане и образуване на делата в Наказателно отделение 
на Районен съд-Пловдив. 

Приетите и утвърдени правила за разпределение предвиждат делата в 
Наказателно отделение да се образуват най-късно до следващия ден от 
постъпването на книжата в съда. С образуването им се определя техния вид и 
съдията, на когото делото се разпределя за разглеждане, посредством 
програмния продукт, утвърден от ВСС с решение по Протокол № 
27/07.06.2006 г.  

При осъществяване на процедурата за избор на съдия-докладчик се 
съставя протокол, който отразява номера на делото; групата, в която е 
разпределено; начинът, по който се извършва разпределението /случаен 
принцип, по дежурство, на определен съдия или при изключване на определен 
съдия/; името на съдията; замяната на определения съдия; дата и час на 
разпределение. 

Общото правило е, че делата, образувани в Наказателното отделение, се 
разпределят при спазване на принципа на случаен избор на съдия. 
Изчерпателно във Вътрешните правила са изброени случаите, в които се 
налага отклонение от установения принцип. 

Постъпилите и образуваните дела в Районен съд-Пловдив, Наказателно 
отделение се разделят на 5 /пет/ основни групи:  

1. Дела от общ характер /НОХД/; 
2. Дела от частен характер /НЧХД/; 
3. Частно наказателно дело /ЧНД/; 
4. Частни наказателни /ЧН/; 
5. Административно-наказателни дела /НАХД/. 
От своя страна, основните групи дела, обособени в Наказателно 

отделение, се подразделят на подгрупи по различни критерии. 
Разпределението на делата се извършва на случаен принцип съобразно 

списък в програмата, отразяващ трите имена на съдиите в отделението, 
подредени във възходящ ред – І-ви н. с. до ХХVІ-ти н. с. 

Като отклонение от общото правило за разглеждане на делата от групата 
НОХД, е създадена подгрупа, наречена условно „Граждански”, в която са 
изброени с трите си имена всички съдии от Гражданско отделение и Брачно 
отделение. Целта е в изключителни случаи, делата, по които са направили 
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отводи всички съдии от Наказателно отделение, да се разпределят за 
разглеждане от съдиите от двете граждански отделения. 

Друг особен случай аз разпределение на делата е при постановено 
разпореждане от съдия в закрито съдебно заседание по чл. 249, ал. 2, вр. чл. 
248, ал. 2, т. 3 от НПК, както и по чл. 288, т. 1 от НПК, за прекратяване на 
съдебното производство и връщане на прокурора за допълнително 
разследване, при повторно внасяне на делото от прокуратурата, то се 
разпределя на първоначално определения докладчик, като се използва 
функция на програмата „определен” съдия. 

Вътрешните детайлно уреждат всички хипотези, представляващи 
изключение от общото правило за случаен избор на съдия-докладчик чрез 
използване на функции от програмата на „определен”, „без участие”, „на 
дежурен” съдия, конкретизирано за всяка група и подгрупа дела, образувани в 
Наказателно отделение. Във всички случаи на отклонение от принципа за 
случаен избор на съдии при разглеждане на делата се отразяват основанията и 
причините, наложили неговото заобикаляне. 

 
КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ: 
 
Въз основа на обстоятелствата, изложени в настоящия акт, могат да 

бъдат направени изводи за създадена добра организация при разпределението 
на делата на случаен принцип, създадена от административния ръководител на 
Районен съ-Пловдив. 

Създадени са точни, подробни и ясни правила, регламентиращи 
процедурата за извършваното разпределение и определяне на съдии-
докладчици, които създават условия за прозрачност по отношение спазване на 
принципа, установен с разпоредбата на чл. 9 от Закона за съдебната власт. 

Процедурата по разпределението на делата в Районен съд-Пловдив, 
уредена посредством Вътрешните правила, утвърдени със Заповед № Заповед 
№ 1118/03.12.2008 г., Заповед № 960/28.10.2011 г., за Гражданското 
отделение, и Заповед № 837/11.09.2009 г. на председателя, утвърждаваща 
правилата за Наказателното отделение, подробно регламентира случаите, в 
които практиката налага отклонения от принципът, установен в чл. 9 от Закона 
за съдебната власт. 

Установява се практическата невъзможност, както с оглед характера на 
отделните видове дела и специфика на отделни хипотези, така и с оглед 
различната организация, която следва да бъде създадена във всеки отделен 
съд, правилото да бъде приложено в „чист” вид. Практиката и опитът, 
създаден в отделните съдилища, показва необходимостта принципът за 
случаен избор да не бъде, с оглед необходимостта да бъдат съобразяване 
конкретните практически нужди на всеки съд.  
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Въз основа на направените констатации ИВСС прави следните  
препоръки: 

 
1. Административният ръководител на Районен съд-Пловдив 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 и възприеме положителния опит, утвърден в 
окръжния съд, отчитайки характера и обема от работа в Районен съд-
Пловдив. 

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

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

 
 
 
     ИНСПЕКТОР: 
        /Н. СТОЕВА/ 


