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РАЙОНЕН СЪД МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 
УТВЪРДИЛ: 

       АДМИНИСТРАТИВЕН  

  РЪКОВОДИТЕЛ - 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

  РАЙОНЕН СЪД 

  МАЛКО ТЪРНОВО :................................... 

            /МАРИЯ МОСКОВА/ 

 

 

 

     

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 В РАЙОНЕН СЪД МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

РАЗДЕЛ . І. 
ЦЕЛ 

 

 Чл. 1 Настоящите правила са изготвени на основание Закона за 
съдебната власт, Правилника за администрацията в районните, окръжните, 
административните, военните и апелативните съдилища и Инструкция  за 
организацията и реда за използване на програмните продукти за 
разпределение на делата в съдилищата на случаен принцип, приета с 
Решение по протокол № 46, допълнителна т. 9 от 30.11.2010 год. на 
Комисия „ Професионална квалификация, информационни технологии и 

статистика” на ВСС. Тя е част от системата за финансово управление и 

контрол на Районен съд Малко Търново. 

 

 Чл.2. С тези правила се цели да се постигне: 
       а) идентификация на разпределящия, 

       б) невъзможност за манипулиране на избора  

       в) автоматично генериране на номера на делото 

       г) равномерност на натоварването на магистратите 
       д) спазване  на принципа на случайния избор. 
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РАЗДЕЛ .ІІ. 
ИЗПОЛЗВАН ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ 

 

 Чл. 3.Използваният програмен продукт за случайно разпределение на 
делата в Районен съд Малко Търново е „Law Choice”, разработен от 
Висшия съдебен съвет. 
 

РАЗДЕЛ .ІІІ. 
ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ДЕЛАТА. 

 

  Чл. 4. (1) Книжата, по които се образуват дела, се предават най- 

късно на следващия ден от постъпването им на административния 

ръководител на съда,  който образува делото, ако са налице процесуални 

изисквания, като определя вида  му и  съдията-докладчик, съобразно 

принципа на случайния подбор. 

  (2)По изключение административния  ръководител на съда, 
може да възложи на съдебен служител извършването на техническата 
дейност по определяне на съдията-докладчик. 

  (3)Възлагането на електронното разпределение на делата на 
принципа на случайния подбор се извършва с изрична заповед на 
административния ръководител на съда.  
  (4)В случай на отсъствие на оправомощеното  лице, 
административния ръководител издава заповед за неговото заместване. 
  (5)Програмният продукт  за случайно разпределение на делата 
е инсталиран на персоналния компютър на административния ръководител 

и на  съответното оправомощено лице по реда на  ал. 3 . 

  (6)Лицата, които получават достъп до програмата за 
електронно разпределение на делата имат персонална парола. 
 

РАДЕЛ .ІV. 

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА СИСТЕМАТА 

 ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  ДЕЛАТА: 

 

 Чл. 5. Преди първоначалното използване на програмата е въведена 
информация относно: наименованието на  съда, видовете и групи дела, 
докладчиците  и  начина по които ще се осъществява  номерирането  на 
делата – автоматично или ръчно. Избраният режим на действие за 
номериране на делата в Районен съд Малко Търново е автоматичен режим. 

  

  

 

 Чл. 6. При въвеждане на „типове дела”, делата  са разпределени в две 
основни групи : наказателни дела и граждански дела  
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 Към всяка група са обособени подгрупи по предмет на делото. Всяка 
една подгрупа е със код съгласно приложението  което е неразделна част 
от настоящите правила 
 

 А. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 

 

 1. Общ характер: 

по обвинителен акт (чл. 247, ал. 1, т. 1 от НПК), 

по споразумение за решаване на делото, внесено от прокурора (чл. 382, ал. 

1 от НПК) 

 2. Частен характер: 

 по тъжба на пострадалия от престъплението (чл. 247, ал. 1, т. 2 от 
НПК) 

 3. Частни наказателни дела: 

 по частни жалби и/или частни протести по НПК, в т. ч. по чл. 64, ал. 

5 и по чл. 65, ал. 4 от НПК, 

 по молби за реабилитация (чл. 434 от НПК), 

 по предложение на прокурора за прилагане на принудителни 

 медицински мерки по чл. 89 от НК (чл. 427 от НПК), 

 по искане на ръководителя на лечебното заведение за провеждане на 
задължително лечение (чл. 154, ал. 3 от ЗЗ), за продължаване на срока на 
временно настаняване за лечение (чл. 154, ал. 2 от ЗЗ), по искане на 
прокурора за задължително настаняване и лечение (чл. 157 от ЗЗ),  

 по производствата във връзка с изпълнение на наказанията (Глава 
ХХХV от НПК), 

 по исканията за съдебен контрол в досъдебното производство (Глава 
седма, Раздел ІІ от НПК, обжалване отказа на прокурора за връщане на 
веществени доказателства – чл. 111, ал. 3 от НПК, искания за разрешение 
или одобрение на процесуално-следствени действия, разпити на обвиняем 

и свидетел пред съдия), 

 по жалби срещу постановленията за прекратяване и спиране на 
наказателното производство (чл. 243, ал. 3, чл. 244, ал. 5 от НПК), 

 по искания по чл. 40, ал. 4 от ДОПК във връзка с действията на 
органа по приходите за обезпечаване на доказателства, 
 по жалби по чл. 111 от ЗИНЗС срещу заповедите за налагане на 
дисциплинарно наказание. 
 

 Не се образуват частни наказателни дела: 

 по молби за тълкуване на влязлата в законна сила присъда или 

определение (чл. 414, ал. 1, т. 1 от НПК), 

 по молби за изменение на мярката за неотклонение по висящо 

съдебно производство, 

 по искания от НБПП за присъждане на адвокатско възнаграждение 
на служебен защитник, 
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 по искания от всякакъв характер във връзка с разноските по делото, 

като произнасянето се извършва в рамките на самото дело, 

 по молби на граждани за отбелязвания в бюлетин за съдимост.  
 

 

 Административно-наказателни дела: 

 по жалби срещу наказателни постановления,  

 по Указа за борба с дребното хулиганство и по Закона за опазване на 
обществения ред  при провеждане на спортни мероприятия, 

 по предложения за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание по чл. 78а от НК (чл. 375 и сл. от 
НПК), 

 по жалби срещу решения на местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  (чл. 24 от 
ЗБППМН), 

 

 Общи правила по наказателни дела: 

 След прекратяване на съдебното производство в хипотезите на чл. 

42, ал. 2 от НПК (определяне на подсъдност) и на чл. 249 от НПК (връщане 
на делото на прокурора от съдията-докладчик), чл. 288, т. 1 (прекратяване 
на съдебното производство и изпращане на делото на съответния 

прокурор), повторно внесеното в съда дело се образува под нов номер и се 
възлага за разглеждане на първоначалния съдия-докладчик. 

 Върнатото дело от горната инстанция за ново разглеждане от друг 
състав на същия съд, се образува под нов номер. 

 По молби за определяне на общо наказание по влезли в законна сила 
присъди, не се образуват отделни дела, а молбите се прилагат и разглеждат 
по делото, по което е постановена последната влязла в законна сила 
присъда (чл. 39 от НПК). 

 По искания по Закона за електронните съобщения (чл. 250б) за 
издаване на разрешения по чл. 250в от Закона, не се образуват отделни 

производства, а се оформят и съхраняват като преписки. 

 

 Б. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА: 

 

 По всички молби и жалби от гражданскоправен характер, за които 

законът изрично предвижда да се разглеждат в открито съдебно заседание 
и се постановява решение, се образуват граждански дела. 
 По частните жалби по ГПК, както и във всички случаи, извън тези по 

т. 1, на молби и жалби от гражданскоправен характер, вкл. тези на 
действия на съдебна администрация и на действия по делегация на 
български и чуждестранни съдилища, се образуват частни граждански 

дела.   
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 По молби за тълкуване на решение (чл. 251 от ГПК), за поправка на 
очевидна фактическа грешка (чл. 247 от ГПК), за издаване на дубликат от 
изпълнителен лист (чл. 409 от ГПК), както и в случаите на обезсилване на 
решение за възлагане в делбеното производство (чл. 349, ал. 6 от ГПК), 

частни граждански дела не се образуват, освен ако делото е изгубено или 

унищожено.  

 По молби за изменяне на решението в частта за разноските (чл. 248 

от ГПК) и за допълване на решението (чл. 250 от ГПК), ако в срока за 
пазенето му се установи, че делото е изгубено или унищожено, се 
провежда производство по  възстановяването му при условията и по реда 
на чл. 108 от Правилника, а молбите се прилагат и разглеждат по 

възстановеното дело. 

 По искане на заявителя за издаване на заповед за изпълнение (чл. 

410, чл. 417 от ГПК) се образува частно гражданско дело. 

 По постъпило възражение от длъжника по чл. 414 от ГПК не се 
образува отделно дело, а администрирането на възражението се извършва 
в рамките на първоначално образуваното частно гражданско дело.  

 

 Не се образуват частни граждански дела: 

 -  по молби за издаване на изпълнителен лист по влязло в законна 
сила решение, 
 по молби за допускане на обезпечение по висящ иск, 

 по молби за отмяна на допуснато обезпечение и освобождаване на 
гаранция или за замяна на обезпечителни мерки по образувано частно 

гражданско дело за обезпечение, 
 по искане за спиране на изпълнението на изпълнителни дела, 
образувани по актове, постановени по реда на чл. 417 от ГПК, 

 по искания от Националното бюро за правна помощ, 

 по молби за освобождаване от държавни такси, 

 по молби за удостоверяване наличие/липса на висящи производства 
срещу молителя, 

 по частни жалби само в частта за разноските или срещу 

определението за привременни мерки, когато има постъпила въззивна 
жалба срещу решението,  

 

 Чл. 7. При въвеждане на информацията за докладчиците по отделно 

за всяка група дела са въведени имената на съдиите разглеждащи 

съответния вид дела, както и индивидуално определен за всеки един от тях 

процент на натовареност. 
 

 Чл. 8. Постъпващите в Районен съд Малко Търново  преписки които 

се образуване в дела, след завеждането им в регистратурата с входящ 

номер и дата незабавно се предават на Председателя на съда  за 
разпределяне. 
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 Чл. 9.Технически разпределението се извършва по следния начин: 

  Въвежда се: 
   -година на образуване на делото / по подразбиране, текущата 
година/ 
   -тип дело – избира се от предварително въведената 
информация групата и подгрупата дела  
  -с рег. /вх./ № - попълва се входящия номер на документа и 

дата на постъпването му  в съда 
  -генериране на номер на делото – същото може да стане 
автоматично / при първоначално избиране на съдия- докладчик/ или  ръчно 

/ когато се налага нов избор на докладчик при предвидените в закона 
случаи- при отвод, отсъствие и др./ 

  -Избор на докладчик –  програмата предлага следните опции за 
избор на докладчик: 

   - „Случаен” -  програмата разпределя всяко дело при 

режим на „случаен” избор. По този начин не се допуска манипулиране на 
избора, 
       -„по дежурство” -  преписките се разпределят на 
дежурния съдия по утвърден месечен график, 

   -„определен докладчик” – при наличие на обективни 

причини, налагащи делото да се разпредели на конкретен съдия 

   -„не участва” – използва се в  случаите, когато вече 
определен от програмата докладчик по конкретно дело следва да бъде 
заменен с друг  / поради отсъствие, отвод, при върнато от по-горна 
инстанция  дело за нова разглеждане от друг състав/. 

  

 Чл. 10. При всеки избор на „нов докладчик” програмата изисква да се 
посочат причините, поради което  се налага  извършване на  нов избор. 

Посочените основание  автоматично се записват в протокола за избор. 

  

 

Раздел V. 

ОТЧЕТНОСТ, СТАТИСТИКА  И АРХИВ 

 

 Чл. 11. За всеки един избор на докладчик програмата изготвя 

протокол, който се разпечатва на хартиен носител и се прилага към делото. 

 

 Чл. 12. Протоколът  отразява №  и дата на входящ документ по които 

е образувано делото, номер  на делото, вида и групата в която е 
разпределено, начинът по които  се извършва избора на докладчик/ 

случаен, по дежурство, определен или без участие на определен съдия/ име 
на определения докладчик, евентуална замяна на първоначално 
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определения докладчик и причините за това, дата и час на електронното 

разпределение. 
 

 Чл. 13. Протоколът за избор на докладчик се подписва от 
извършващия разпределението и се съхранява в образуваното дело.  

 

 Чл. 14. Изготвянето на справки относно разпределението на  делата  
и индивидуалната натовареност на съдиите се извършва от модул „ 

Статистика” 

 

 Чл. 14.В първият работен ден на всеки  месец  се извършва 
архивиране на електронен носител на натрупаната информация за 
разпределение на делата от предходния месец.  

 

 Чл. 15. Информацията от архивирането се съхранява за срок не по – 

малък от архивирането на делата.  
 

РАЗДЕЛ .VІ. 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 § 1. /Изм. със Заповед № ........от........2011 год. на адм. ръководител на 
МТРС /Настоящите Вътрешни правила за случайно разпределение на 
делата  в Районен съд Малко Търново са актуализирани на осн. У К А З А 

Н И Я по приложението на чл. 89 от Правилника за администрацията 

на районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища ( писмо № 91-00-047/20.05.2011 г. на ВСС с 
извлечение от протокол № 18, доп. Т. 8 от заседание на ВСС, проведено на 
19.05.2011 год. ) 
 

 § 2. Изменение и допълнение на настоящите правила се извършва  по 

реда на тяхното утвърждаване. 
 

 § 3. Настоящите правила може да бъдат  изменяни и допълвани при 

промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и 

структурни промени. 

 

 Настоящите правила да се публикуват на Интернет страницата на 
Районен съд Малко Търново  

 

 Приложение: Таблица № 1 с подгрупи дела 
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Таблица 1 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

 

ПОДГРУПА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

0100 - Искове по СК 

0110 - Развод и недействителност на брака 
0120 - Развод по взаимно съгласие 
0130 - Издръжка 
0140 - Изменение на издръжка 
0200 - Облигационни искове 
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0300 - Вещни искове 
0400 - Делби 

0500 - Искове по КТ 

0600 - Финансови начети 

0700-Осиновявания 

0800 - Други дела 
0801 - Дела по Закона с/у домашното насилие 
0802 - Дела по Закона за защита с/у дискриминацията 
0803 - Дела по закона за закрила на детето 

0806 - Процедура по регламент 1393/2007 

0807 - Процедура по регламент 1206/2001 

0808 - Процедура по регламент 861/2007 

0809 - Процедура по регламент  2201/2003 

0840 - Съдебни поръчки 

0850 - Чл. 19 ЗГР 

0870 - Жалби с/у действия на СИ 

0880 - Обезпечения, опис наследство, връщане дете 
0881 - Приемане наследство 

0882 - отказ от наследство 

0885 - Други ЧГД 

0900 - Дела от административен характер 

01000 - Заявления по чл. 410 и чл. 417 ГПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

ПОДРГУПА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

200- Гл. ІІ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 

201 -Гл.ІІ.По чл. 159,ал.2, 3 и 5 НК 

202- Гл.ІІ. График на хора - чл. 159а-159в НК 

204-Гл.ІІ.Средна телесна повреда- чл. 129 НК 

205-Гл.ІІ.Противозак. лиш. от свобода- чл. 142аНК 

206-Гл.ІІ.Блудство - чл. 149 и 150 НК 
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207-Гл.ІІ.изнасилване - чл. 152 НК 

208-Гл.ІІ.Склоняване към проституция - чл. 155 НК 

300-ГЛ.ІІІ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П/В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

301-Гл.ІІІ.Против интелект.собственост - чл. 172а-173,ал. 1 НК 

302-Гл.ІІІ.Чл.173, ал. 2 и чл. 174 от НК 

400-ГЛ.ІV.ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П/ БРАКА,СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА 

401-Гл.ІV.Неплащане на издръжка - чл. 183 НК 

500-ГЛ.V.ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА 

501-Гл.V.Кражба - чл. 194-197 НК 

505-Гл.V.Грабеж - чл. 198-200 НК 

506-Гл.V.Присвояване - чл. 201-208 НК 

507-Гл.V.Измама- чл. 209-211 НК 

511-Гл.V.Документна измама- чл. 212 НК 

512-Гл.V.Застрахователна измама - чл. 213 НК 

514-Гл.V.Изнудване (рекет)- чл. 213а, 214, 214а НК 

600-ГЛ.VІ.ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 

601-Гл.VІ.Пасивен и активен подкуп - чл. 225в НК 

602-Гл.VІ.Контрабанда - чл. 242 НК 

604-Гл.VІ.Престъпления в отделни стоп.отрасли- чл. 228-240 НК 

605-Гл.VІ.Престъпл. п/в паричната и кред.система- чл. 243-252 НК 

700-ГЛ.VІІ.ПРЕСТЪПЛ. П/В ФИН., ДАН. И ОСИГ.СИСТЕМА 

800-ГЛ.VІІІ.ПРЕСТЪПЛ. П/В Д-ТА НА ДЪРЖ. ОРГ. И ОБЩ. ОРГ-ИИ 

802-ГЛ.VІІІ.Незаконно преминаване през границата - чл. 279 НК 

803-Гл.VІІІ.Превеждане през границата на лица и групи - чл. 280 НК 

804-Гл.VІІІ. чл. 304, ал. 3 - подкуп на чуждо длъжн. лице 
807-Гл.VІІІ. Други подкупи по чл. 304-307 НК 

900-ГЛ.ІХ.ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

910-Гл.ІХ.Компютърни престъпления чл. 319 НК 

1000-ГЛ.Х.ПРЕСТЪПЛ.П/В РЕДА И ОБЩ.СПОКОЙСТВИЕ 

1004-Гл.Х. Хазарт- чл. 327 НК 

1005-Гл.Х.Хулиганство - чл. 325 НК 

1100- ГЛ.ХІ. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

1103-Гл.ХІ.В транспорта - чл. 343, НК 

1106-Гл.ХІ. Отнемане на МПС- чл. 346 НК 

1107-Гл.ХІ.Отглеждане на растения и престъпл.свързани  с нарк.в-ва- чл. 354 НК 

1110-СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НП чл. 381 НПК 

1111-ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖД. ОТ НАК. ОТГОВОРНОСТ - 375 НПК 

1400- НЧХД 

1410-Чл. 78а НК 

1430- ЗБППМН 

1439- чл. 70-72 - предсрочно осбождаване 
1440-Давност и амнистии - чл. 80-84 НК 

1450 - Реабилитации- чл. 85-88а НК 

1640 - Принудит. медицински мерки от ЗЗ и чл. 89 НК 
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1470 - Комулации - чл. 23, 25 и 27 НК 

1480 - НЧД от досъдебното производство  

1481 - Вземане на МНО "Задържане под стража" - чл. 64 НПК 

1482 - Изменение на МНО "Задържане под стража"-чл. 65 НПК 

1483 - Вземане, изменение на МНО - други 

1484 - Претърсване, изземване - чл. 161, ал. 1, ал. 2 НПК 

1485 - Обиск - чл. 164 НПК 

1486 - Разпит на обвиняем - чл. 222 НПК 

1487 - Разпит на свидетел - чл. 223 НПК 

1488 - Прекратяване на НП - чл. 243 НК 

1489 - Разглеждаане по искане на обвиняемия - чл. 368 НПК 

1490 - Други дела 
1491 - Съдебни поръчки 

1495 - Връщане на веществени доказателства 
2000- АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА 

2001 - По ЗГ и ЗЛОД 

2002 - По ЗА, ЗДДС и ДОПК 

2003 - По ЗД по пътищата 
2004 - По ЗУТ 

2005 - По Закона за стандартизацията 
2006 - По Закона за митниците 
2007 - По Закона за конкуренцията 
2008 - По Закона за опазване на селско стоп. имущество и ЗОЗЗ 

2010 - По Закона за опазване на околната среда ( ЗОВВПЗ) 

2011 - По Закона за авторското право 

2012 - По Закона за мерките срещу изпиране на пари 

2013 - По Закона за защита на потребителите ( ЗЗП) 

2014 - По Закона за местните данъци и такси ( ЗМДТ) 

2015 - По УБДХ 

2016 - По Закона за защита срещу дискриминация 

2017 - По чл. 30 ЗЗД - прекратяване престоя на дете в приемно семейство 

2009 - По Закона за наркотичните вещества 

 

 

 


