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ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В 
РАЙОНЕН СЪД – БАЛЧИК 

 

1. Разпределението на делата в Районен съд – Балчик става при спазване на 

принципа на случайния избор. 

2. Разпределението на делата става по електронен път, чрез централизирана 
система за случайно разпределение на делата разработена от фирма „Смарт 
Системс 2010“ ЕООД. 

3. Адм.ръководител на съда определя със заповед лицата, който имат 
възможност за работа с програмата. 

4.  Разпределението на делата се извършва съобразно поредността на 
постъпването им и списъка на съдиите, работещи съответно граждански и 
наказателни дела. 

   А/ При изчерпване на възможностите за разпределение на делото на съдии 
докладчици разглеждащи наказателни, респективно граждански дела, делото 
се разпределя на случайния принцип с програмата между другата група съдии.  

5. Разпределението на делата се извършва същия или най–късно на 
следващия работен ден от постъпването им. 

   А/ Електронното разпределение на делата се извършва от персоналния 
компютър на разпределящото лице чрез програма разработена от фирма 
„Смарт Системс 2010“ ЕООД при спазване на Ръководството за разпределящи 
разработено от същата фирма. 

6. Определеният съдия–докладчик може да бъде заменен само при отвод или 
отсъствие при спазване на принципа на случайния избор, като се посочат 
изрично причините, поради които се налага извършването на нов избор. 

   А/ При извършен отвод, дълго отсъствие поради болест, бременност, 
раждане и отглеждане на малко дете и др. на съдия-докладчик, делото следва 
да се докладва на Председателя на съда, при негово отсъствие на 
зам.председателя  или определен от него съдия, който следва да извърши 
преценка съобразена с конкретните обстоятелства относно повторното 
разпределение на делото. То следва да стане чрез програмата на принципа на 
Случаен избор, като при определяне на функцията/начина „определен 
докладчик”, администрирането на делото от Председателя, зам.председателя 
или определения съдия следва да се мотивира. 
 
    Б/ Постъпилите молби и искания по приключили наказателни и граждански 
дела с влязъл в сила законен акт, по които съдия-докладчика не работи в РС-
Балчик или отсъства поради отпуск или по други причини, се докладват на 
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съдия от същата група, а при негово отсъствие на Председателя на съда, респ. 
зам.председателя. 
 
    В/ При извършен отвод и при ново разпределение, съгласно ВПРДПСИ, 
извършено непосредствено след избора на съдия-докладчик, системата за 
разпределение на делата автоматично намалява индекса с единица при отвод 
по едно дело.  

7.  Протокол от разпределение на хартиен носител съдържащ дата и час на 
електронното разпределение, вх. №, година, № на делото, вид и група в която е 
разпределено; функцията/начина, по който се извършва изборът на докладчик, 
име на съдия-докладчик; евентуална замяна на определения съдия-докладчик 
и причините за това; начин на разпределение и подписан от извършилия 
разпределението се поставя на първата страница на всяко дело, като протокол 
от разпределението за деня се подрежда в нарочно създадена папка.   

8. Разпределението на делата при режими: автоматично, ръчно и по дежурство; 
се извършва автоматично и контролирано /документирано/ при спазване на 
отнапред определени обективни критерии, като се осигурява прозрачност на 
избора и при тези особени хипотези.  

9. Особените хипотези при приложението на принципа на случайния избор са 
изчерпателно регламентирани с настоящите правила. 

10. Разпределението на делата чрез програмата, при използване на режима 
ръчно разпределение се извършва в следните случаи: 

 А/ При постановено разпореждане от съдията-докладчик в закрито 
разпоредително заседание по чл.249 ал.2 вр. чл.248 ал.2 т.З от НПК, за 
прекратяване на съдебното производство и връщане делото на прокурора за 
допълнително разследване, при следващото внасяне на делото от 
прокуратурата, то се разпределя на първоначално определения на случаен 
принцип докладчик. 

Б/ При постановено определение от съда в открито заседание по чл.288, 
т.1 от НПК, за прекратяване на съдебното производство и връщане делото на 
прокурора за допълнително разследване, при следващото внасяне на делото 
от прокуратурата, то се разпределя на първоначално определения на случаен 
принцип докладчик. 

В/ При постъпили искания за тълкуване на влязла в сила присъда или 
определение по чл.414 НПК, делото се разпределя на докладчика, постановил 
присъдата или определението, чието тълкуване се иска. 

Г/ При връщане, след инстанционен контрол, на отменени 
прекратителни определения, в това число и за изпращане по подсъдност 
или определения след повдигнат спор за подсъдност, за продължаване на 
съдопроизводствените действия, делото се разпределя на първоначално 
определения докладчик. 
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Д/ При постъпване на искане за групиране на наложени наказания (чл. 
306 от НПК), делото се разпределя на докладчика, постановил последната 
присъда. 

 
Е/ При връщане на прекратено дело за разглеждане по компетентност - 

след спор за подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на 
първоначално определения докладчик. 

Ж/ При разделяне на производството по обективно съединени искове, по 
жалби срещу наказателни постановления и постановления на 
прокуратурата новообразуваното дело по отделените искове и жалби се 
разпределя на първоначално определения докладчик. 

З/ При подаване на идентични искови молби и молби за обезпечения с 
оглед предотвратяване заобикалянето на принципа на случайно 
разпределение по гражданските дела, делото да се разпределя на 
определения докладчик по първопостъпилите искови молби или молби за 
обезпечения. 

11. Разпределението на делата чрез програмата, при използване на отметка 
„без участието на конкретен докладчик”, се извършва в следните случаи, като 
се зададе причина за изключването: 

А/ При обезсилване на съдебно решение и връщане на делото за 
разглеждане от друг състав на същия съд - делото се разпределя при 
приложение на случайния принцип, но без участието на съдията-докладчик, 
постановил обезсиленото решение. 

Б/ При направен отвод от съдия–докладчика или отсъствие, като ново 
разпределение също се прави на случаен принцип, на без участието на 
конкретния съдия–докладчик. 

В/ При свръхнатовареност на дежурния съдия, делата, разглеждани на 
дежурство, се разпределят и на друг съдия, който не е в заседание, по 
преценка на административния ръководител или на случаен принцип, като в 
избора не участва дежурния съдия. 

Г/ През периода от 24.06.-15.07. и съдебната ваканция, делата по Закона 
за здравето, производствата по чл.381 и сл. от НПК, исканията за 
предоставяне на правна помощ по чл.381 от НПК, да не се разпределят на 
съдия–докладчик, на когото предстои ползването на платен годишен отпуск в 
периода - пет работни дни преди началото на ползването му, а производствата 
по чл.243, 244 от НПК да не се разпределят на съдия–докладчик, на когото 
предстои ползването на платен годишен отпуск в периода - два работни дни 
преди началото на ползването му. 

Д/ При разпределение на дела, постъпили след 17,00 ч. на съответния 
работен ден делото се разпределя на принципа на случайния избор, но без 
участието на съдии, който са майки с деца до навършване на 3-годишна 
възраст на децата. 
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12. Разпределението на делата чрез режима „по дежурство” се извършва за 
дела, изрично посочени в заповед на адм.ръководител на съда. Делата се 
разпределят чрез програмата от определеното със заповед на 
адм.ръководител лице и по утвърдения от него график за дежурствата.  
 
13. В първия работен ден на всяка календарна година папките, съдържащи 
протоколите от разпределение на делата от програмата за съответната 
календарна година се предават от разпределящото лице на административния 
секретар, който след прономероване и прошнуроване ги предава в служба 
архив.     

14.  Протоколите от разпределение на делата, от програмата за 
разпределение на делата разработена от фирма „Смарт Системс 2010“ ЕООД 
за съответната година се съхранява за срок от 25 години. 

 


