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ЗАПОВЕД
№ 414
Гр.Монтана, 18.12.2014г.
На основание чл.80, ал.1, т.1 вр. чл.80, ал.2 от ЗСВ вр. с чл.210, т.4 ЗСВ
вр. с чл.9 от ЗСВ вр. с Решения на Общо събрание на съдиите при РС Монтана
по Протокол от 17.12.2014г. вр. с Единна методика по приложението на
принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните,
административните, военните, апелативните и специализираните съдилища,
приета с Решение на ВСС по Протокол №57/04.12.2014г., доп.т.4.1
НАРЕЖДАМ:
І.ДОПЪЛВАМ и ИЗМЕНЯМ Вътрешните правила за случайно
разпределение на дела в РС Монтана както следва:
Т.18 се ИЗМЕНЯ както следва: „За разпределението на всяко дело
програмата за случайно разпределение на делата генерира протокол от
извършения избор, който се изпраща в сървъра на ВСС и се визуализира чрез
интернет страницата на ВСС, откъдето се разпечатва на хартиен носител,
подписва се от извършилият разпределението и се прилага към всяко отделно
дело, считано от 01.01.2015г. и за заповедните производства;
В Т.20 се ДОПЪЛВА както следва: „В първия работен ден на всяка
седмица в РС Монтана се извършва архивиране на електронен носител на
натрупаната информация за разпределението на делата.Информацията се
съхранява за срок не по- малък от най-продължителния срок за архивирането
на делата.Административният ръководител на РС Монтана носи отговорност за
съхраняването и опазването на информацията;
В Т.21.1 се ДОПЪЛВА както следва: производства по мерки за
неотклонение, в т.ч. исканията по чл.64 НПК;
Т.21.1. се ИЗМЕНЯ като ОТПАДА – „През периода на съдебната
ваканция и/или в период на ползване на по – продължителен отпуск от
преобладаващата част наказателни съдии, исканията по чл.64 НПК се
разпределят на дежурен принцип в Наказателното отделение на РС Монтана.
През останалото време исканията по чл.64 НПК се разпределят между
присъстващите наказателни съдии на общ случаен принцип;
Т.21.1. се ИЗМЕНЯ като ОТПАДА „ПО ДЕЖУРСТВО в
Гражданското отделение на РС Монтана да се разпределят исканията за
допускане на обезпечения на бъдещ иск”, които искания с изрично отбелязване
в правилата като т.21.4. – „Считано от 01.01.2015г. ще се разпределят на общ
случаен принцип в Гражданското отделение на РС Монтана;
Т.21.4.5. и Т.21.4.6. ОТПАДАТ считано от 01.01.2015г., вследствие на
което Т.21.4.7 става Т.21.4.5.;
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Създава се НОВА Т.21.4.6 съгласно която – „След отмяна на съдебен
акт прекратяващ производството по делото, същото се разпределя на
първоначално определения докладчик;
Създава си НОВА Т.22 съгласно която – „При образуване на дело по
чл.422 от ГПК /иск за съществуване на вземане/ делото се разпределя на
случаен принцип в Гражданското отделение на РС Монтана, считано от
01.01.2015г;
Т.22 става Т.23, Т.23 става Т.24, респ. Т.24 става Т.25;
ІІ.Заповедта да се сведе до знанието на всички съдии и служители при
двете отделения на РС Монтана чрез публикуване във вътрешната страница на
РС Монтана – за сведение и изпълнение – отговарят административен секретар
и системен администратор;
ІІІ.Да се актуализират Вътрешните правила за случайно
разпределение на дела при РС Монтана във връзка с горните изменения и
допълнения, в т.ч. и на Интернет страницата на РС Монтана – отговарят
административен секретар и системен администратор;

И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН
РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА:
/КРАСИМИР СЕМОВ/

2

