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Вътрешни правила за случайно 
разпределение на делата в Районен съд 

Монтана 
 

В Районен съд Монтана се използва програмен продукт за случайно 
разпределение на делата, утвърден с Решение на Висш съдебен съвет по Протокол 
№27/07.06.2006г., от месец юни 2006 г. 

В съдът се ползват всички предимства на системата, а именно: 
1.идентификация на разпределящия; 
2.невъзможност за манипулиране на избора; 
3.възможност номерът на делото да се генерира автоматично от 

програмата; 
4.Възможност избора да се извърши по четири начина: 

o случайно; 
o по дежурство; 
o по определен докладчик; 
o без участието на определени съдии; 
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Инсталацията на програмата е мрежова, разположена на локален сървър. 
Създадени са общо 9 броя инсталации, съответно за граждански, наказателни и 
изпълнителни, разпределени за всеки вид дела с отделна номерация на съответния 
вид както са разположени двете колегии на съда и СИС в двете сгради, ползвани 
от Районен съд Монтана - за граждански и изпълнителни дела в Сградата на съда 
на ул. Граф Игнатиев №4 и за наказателни в Съдебната палата на ул. Васил 
Левски №22.Към 25.03.2013г. се е ползвала системата за случайно разпределение 
на дела LawChoice версия 3.3.7.От 26.03.2013г. се е използвала версия 
3.4.Считано от 01.01.2014г. в РС Монтана се използва версия 4.0 на системата за 
случайно разпределение на дела LawChoice. 

Точка.1.Достъп до програмата  имат само определените от 
административния ръководител на съда лица, като за наказателната колегия 
достъпа е осигурен единствено на административния ръководител -председателя 
на Районен съд Монтана Красимир Семов, встъпил в длъжност на 09.12.2009 год., 
за гражданска колегия – Заместника на административния ръководител - 
заместник председателя на Районен съд Монтана съдия Румяна Михайлова, 
поради встъпването й в длъжност, считано от 28.03.2012 г. и за ДСИ Ръководител 
СИС при РС Монтана – Камелия Рангелова. В случай на отсъствие на съдия 
Семов, съдия Михайлова и ДСИ Рангелова, достъп до програмата имат само 
определените от съдия Семов съдии и ДСИ с изрична заповед, като такава няма 
да е необходима, ако отсъствието на съдия Семов, съдия Михайлова и ДСИ 
Ръководител СИС Рангелова е в рамките на една седмица.В тези случаи достъп до 
програмата за разпределение на делата имат дежурните съдии за съответния 
период в наказателната, респективно в гражданската колегия и ДСИ Л.Георгиева. 
Ако съдия Семов и съдия Михайлова отсъстват едновременно повече от една 
седмица, достъп до програмата за разпределение на делата в отделните колегии 
ще има съответния съдия, определен с изрична заповед  от съдия Семов. 
Принципът на възлагане по заместване ще бъде изреждане на всички съдии от 
двете колегии по старшинство. 

Точка.2.Считано от 01.01.2010г., с оглед изключване на всякакво 
съмнение и възможност за манипулация , задължително разпределящия съдия 
/ДСИ ще посочва в системата за случайно разпределение на делата, входящия 
номер на делата, посочен в деловодствата при постъпването им в Районен съд 
Монтана. За СИС при РС Монтана горното важи, считано от 04.03.2013г. 

Точка.3. Всеки от разпределящите съдии и ДСИ–ли има собствена парола, 
с която се осъществява достъп до програмата при всяко конкретно разпределяне 
на дела. По този начин за всеки конкретен случай на разпределяне на дело е 
известно кое лице е извършило действията по определяне на докладчика. 

Точка.4. При всеки случай, в който определен от програмата съдия 
докладчик или ДСИ по конкретно дело, следва да бъде заменен поради някое от 
посочените в ПАРОАВАС основания /както при отказ от направения избор при 
първоначално разпределяне на делото, така и при последващо въвеждане номера 
на дело с цел смяна на определен докладчик или ДСИ/, програмата изисква преди 
определяне на новия докладчик или ДСИ, да се посочат причините, поради които 
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се извършва новия избор.Посочените мотиви за новия избор автоматично се 
записват в “Протокол за избор на докладчик”, като се отразяват датата и часът на 
всяко действие.  

4.1. Протоколът съдържа списък на съдиите, между които се извършва 
разпределението /прави случайния избор/ и  се отнася за текущото разпределение 
по конкретното дело /използва се опцията „Протокол за 1 дело” 

/.Протоколът се разпечатва след всяко разпределяне и се 
прилага към съответното дело, като считано от 01.01.2014г. всеки протокол за 
случайно разпределение на конкретно дело съдържа и данни за процентната 
натовареност на участващите в разпределението съдии от двете отделения на 
МРС.Всички протоколи от разпределението се изпращат на сървър във ВСС.След 
приключване на разпределянето на всички дела от текущия доклад преди 
затваряне на програмата се разпечатва протокол, който съдържа цялостното 
описание на разпределените дела от доклада текущия ден /използва се опцията 

„Протокол за деня” /. Вече има възможност за печат на обобщен 
протокол за избрана дата /използва се опцията „Протокол за дата” 

/. 

4.2. С оглед техническите възможности на програмата за случайно 
разпределение, внедрена в РС Монтана, при случайното  разпределение на делата 
в двете отделения на съда, следва да присъства задължително деловодител, който 
изписва  ръчно името и длъжността си в протокола /и в„Протокол за 1 дело”, и в  
„Протокол за деня”/.Гражданските дела ще се разпределят на случаен принцип в 
присъствието на съд. деловодител Елеонора Спасова, а наказателните дела в 
присъствието на съд. деловодител Иванка Рангелова. В случаите на отсъствие на 
посочените деловодители, същите ще се заместват от присъстващ на работа 
деловодител по старшинство от съответното деловодство – гражданско или 
наказателно.Делата съдържащи само КИ /обикновено искания по ЗЕС/ ще се 
разпределят в присъствието на зав. регистратура КИ – деловодител при БС 
Н.Тодорова, а в нейно отсъствие в присъствието на зам. зав. регистратура КИ 
Н.Александрова – секретар в НО на МРС. 

4.3. Административният ръководител съдия Красимир Семов и 
заместникът на административния ръководител съдия Румяна Михайлова са на 
100% натовареност. 

Точка.5. Делата разглеждани от гражданска колегия са разделени на 4 
групи 

5.1.1.Граждански и брачни дела; 
5.1.2.Частни граждански дела; 
5.1.3.Граждански административни дела; 
5.1.4.Частни административни дела; 

Точка.6. Делата разглеждани от наказателна колегия са разделени на 4 
групи 

6.1. Наказателни дела - АНД; 
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6.2. Наказателни дела - НОХД; 
6.3. Наказателни дела - НЧХД и ЧНД; 
6.4. Наказателни дела - Съдебни поръчки–ЧНД; 

Точка.7. Първоинстанционни дела: 
7.1.Наказателните, административно наказателните, гражданските, 

изпълнителните и частните административни дела се образуват при спазване 
разпоредбите на чл.76, ал.1, т.1, б.”а”, б.”б”, б.”в”, б.”г”, т.2, б.”а” и б.”б”, т.5, 
б.”б” и т.7 от ПАС; 

7.2.Не се образуват ЧНД – ла в хипотезите на чл.76, ал.3 от ПАС, освен 
в случаите на чл.76, ал.5 от ПАС; 

7.3.Не се образуват ЧГД в хипотезите на чл.76, ал.4 от ПАС, освен в 
случаите на чл.76, ал.5 от ПАС; 

7.4.При образуване на делата в двете отделения на РС Монтана да се 
спазват изискванията на чл.76, ал.6 – ал.8 и ал.10 от ПАС съгласно която последна 
разпоредба „при определяне на нов съдия докладчик по НОХД, в случаи след 
одобрено споразумение или отказ да се одобри споразумение за част от 
подсъдимите от първоначално определения съдия докладчик, делото продължава 
под същия номер, но се отчита статистически на всеки от определените съдии 
докладчици”; 

Точка.8. Общи правила: 
8.1.Подадени молби по вече образувани дела, не се образуват в отделни 

дела. 
8.2.Когато делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на 

същия съд, то се образува под нов номер.Отбелязва се с индекс “В” и се 
отразява по този начин в статистическия отчет. 

8.3.При отмяна на определение за прекратяване на делото (извън 
изрично посочените случаи), производството продължава под същия номер 
на делото. 

8.4.Когато специални закони съдържат изисквания за секретност на 
дадена информация и такава е приложена по конкретно дело, по преценка на 
съдията-докладчик по делото, то може да бъде образувано като секретно или 
да бъде засекретено в хода на производството. Тези дела се обозначават с 
индекс “С”. 

Точка.9.Делата в гражданското и в наказателното отделение са 
категоризирани съобразно шифри, ползвани при статистическите форми, 
утвърдени от ВСС и в съответствие с типовете дела въведени в инсталираната в 
РС Монтана деловодна система САС на ИО – Варна, одобрена от ВСС, съгласно 
приложенията: 

Таблица 1 – граждански дела;  

 Подкодове за Граждански дела; 

Таблица 2 – наказателни дела;  

Таблица 3 – изпълнителни дела;  
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Точка.9.1.Постъпващите за образуване граждански искови производства 
/граждански дела/ в Гражданско отделение на РС Монтана, които се разпределят 
понастоящем чрез версия 4.0 на система за случайно разпределение на дела 
LawChoice, се разпределят на случаен принцип чрез ползване на разбитите 
статистически кодове/шифри посочени според Решението на работната група от 
03.04.2014г. съгласно следното Приложение №1; 

Точка.9.2.След извършване на случайното разпределение, при образуване 
на гражданските искови производства в гражданско деловодство на РС Монтана, 
деловодителите при гражданско деловодство следва да въвеждат съответния 
утвърден от ВСС статистическия общ код/шифър инкорпориран в инсталираната 
деловодна програма САС при МРС, съобразно утвърдените от ВСС към 
настоящият момент статистически кодове/шифри за отчитане дейността на 
гражданските съдии на районно ниво в цялата страна, в т.ч. и в РС Монтана. 

Точка.10.Постъпилите дела в деловодствата на съда /Гражданско и 
Наказателно/ се разпределят чрез софтуерния продукт в Гражданското отделение 
всеки ден, а в Наказателното отделение /с оглед спецификата на някои 
производства/ - непосредствено след регистрирането им от деловодителите 
съобразно реда /часа и входящия номер/ на постъпването им /хронологично/. 

Точка.11.Бързите и незабавните производства, исканията по чл.64 и чл.65 
НПК се разпределят по същия ред непосредствено след регистриране на 
постъпването им в деловодството, часа на постъпването им, както и тези за 
дежурния съдия определен за конкретната седмица на дежурство. 

Точка.12. СЛУЧАЕН ИЗБОР: Преди избора на докладчик и ДСИ се 
извършва избор на година (по подразбиране е зададена текущата) и група дела, 
както и посочване (или автоматично генериране) на номера на делото. След това 
се извършва избор на докладчика (измежду предварително зададените съдии, 
разглеждащи делата от съответната група, респ. ДСИ -ли).Програмата ПО 
ПОДРАЗБИРАНЕ разпределя всяко дело при режим на "'СЛУЧАЕН" избор. Не се 
допуска манипулиране на избора. 

Точка.13.Невъзможно е определяне на нов докладчик или ДСИ, без 
посочване на мотивите за това.Посочените от разпределящия основания за новия 
избор автоматично се записват в "Протокол за избор на докладчик", в който се 
отразяват и датата и часът на всяко действие. 

Точка.14.При разпределението се изключват съдии или ДСИ, които 
отсъстват поради ползването на отпуск поради временна нетрудоспособност за по 
– дълъг период, въз основа на изрично подадено заявление от конкретния съдия . 

Точка.15. Промяна и преразпределение на определения съдия докладчик 
по гражданските и наказателни дела или ДСИ по изпълнителни дела се прави при 
отвод на този съдия - докладчик / съответно ДСИ/ или друга обективна причина, 
налагаща продължително отсъствие /поради временна нетрудоспособност/ и с 
оглед равномерна натовареност на присъстващи съдии и ДСИ, като причината за 
преразпределение задължително се мотивира от разпределящия. 
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Точка.16. Всеки от съдиите и ДСИ – ли освен да присъства по време на 
случайното разпределение на делата в двете отделения на РС Монтана и при 
СИС, може и да получава информация от статистиката по делата, която се 
съхранява в електронен архив на програмата за разпределение, справка за която е 
публикувана и във вътрешната служебна страница на МРС; 

Точка.17. При разпределянето се изготвят съответните протоколи, които 
се подписват от съдията или ДСИ, извършил разпределението, като се отбелязва 
неговото име и се прилагат към делата.След всяко стартиране на програмата за 
разпределяне се презаписва протокола и не позволява промяна на вече извършено 
разпределяне. 

Точка.18. Протоколите от извършеното разпределение се съхраняват на 
хартиен носител, като се прилагат към съответното дело.По отношение на 
заповедните производства/исканията по чл.410 и чл.417 ГПК/, протоколите на 
хартиен носител от случайно разпределение, с оглед оптимизиране разходите, се 
прилагат в създадена за целта отделна папка. 

Точка.19. Програмата дава възможност да се видят статистически данни 
за разпределените дела за целия период на използване, но те са информативни, 
тъй като по инструкция и съответна заповед на Административния ръководител 
на РС Монтана се уравняват при нужда от системния администратор броя дела, за 
да се извършва случайното разпределяне. Такава нужда възниква при наложило 
се по – продължително отсъствие на съдия или ДСИ, който след изключване, 
отново се включва в случайното разпределение. 

Точка.20. Програмата съхранява Архив за текущата или по-стара година, 
която може да се отпечата за информация изцяло или отчасти.  

Точка.21. ОСОБЕНИ РЕЖИМИ на избор на докладчик:  

21.1.По дежурство се разпределят /дежурен съдия през определената 
седмицата в двете отделения/ - искания за претърсване и изземване, искания за 
обиск, разпит на свидетел или обвиняем пред съдия,  ЧНД образувани по искания 
на прокурор за разкриване на банкова тайна в Наказателното отделение на РС 
Монтана и др. изискващи произнасяне в кратки срокове в НО на РС Монтана и 
искания за обезпечение на бъдещ иск, по молби за даване на разрешение от 
районния съдия по чл.130, ал.3 от СК – за разпореждане с влогове на деца, 
искания  за разкриване на банкова тайна извън случаите на чл.76, ал.1, т.1, б.”в” 
от ПАС, откази от наследство и др. изискващи произнасяне в кратки срокове в ГО 
на РС Монтана. 

21.2.Без участие на конкретен докладчик /отсъствие поради временна 
нетрудоспособност, както и ако съдията е постановил акт, отменен по надлежния 
ред и делото е върнато за ново разглеждане, при отвод на съдия, отсъствие на 
съдия при наличие на производства изискващи произнасяне в кратки срокове – 
заповедни производства, бързи и незабавни производства, искания по чл.64 и 
чл.65 НПК, искания разпределяни на дежурен принцип в двете отделения на 
съда/. 
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21.3.Особени хипотези при приложение програма за разпределение на 
делата на случаен принцип при наказателните дела. 

21.3.1.При постановяване на разпореждане от съдия - докладчик но 
чл.249, ал.2 вр. с чл. 248, ал.2, т.З от НПК и определение в открито заседание по 
чл. 288, т.1 от НПК за прекратяване на съдебното производство и връщане делото 
на прокурора за допълнително разследване, при следващо внасяне на делото от 
прокуратурата, то се разпределя на първоначално определения на случаен 
принцип докладчик; 

21.3.2.При постъпване на искания за тълкуване на присъди и 
определения по чл. 414 НПК, искането се разпределя на докладчика, постановил 
присъдата, решението или определението, чието тълкуване се иска, без да се 
образува отделно ЧНД имайки предвид чл.76, ал.3 от ПАС; 

21.3.3.При връщане, след инстанционния контрол, на отменени 
прекратителни определения, в това число за изпращане по подсъдност или 
определения след повдигнат спор за подсъдност, за продължаване на 
съдопроизводствените действия, делото се разпределя на първоначално 
определения докладчик; 

21.3.4.При постъпване на предложения или молби за групиране на 
наказания по чл.306 от НПК делото се разпределя на докладчика, постановил 
последната присъда в МРС; 

21.3.5.При разпределяне на постъпило за образуване НОХД, по което 
спрямо подсъдимия и/или подсъдимите е била взета мярка за неотклонение 
„задържане под стража” в рамките на досъдебното производство, ще се изключва 
от случайното разпределение на това дело съдията-докладчик от наказателното 
отделение на РС Монтана, който е постановил определение по смисъла на чл.29 
ал.1 б.”г” от НПК; 

21.3.6.При разпределение на исканията по чл.64 НПК и чл.65 НПК, 
съдия-докладчикът разгледал искането по чл.64 НПК ще следва да разглежда и 
исканията за изменение от същото лице по смисъла на чл.65 НПК; 

21.3.7.При разпределение на производствата по чл.243 НПК, съдия-
докладчикът произнесъл се с определение по чл.243, ал.5, т.1-т.3 НПК по същото 
досъдебно производство ще бъде изключван от случайното разпределение при 
повторно постъпване за разглеждане на досъдебното производство с 
постановление за прекратяване на наказателното производство, касаещо същото 
деяние и същите страни; 

21.3.8. „Исканията по ЗЕС се разглеждат от Председателя на РС 
Монтана, а в негово отсъствие въз основа на изрично оправомощаване от Зам. 
председателя на РС Монтана; Исканията по ЗЕС съдържащи квалифицирана 
информация се образуват при спазване на специалните нормативни изисквания в 
тази насока уредени в Глава 15 от ПАС, ЗЗКИ и нормативните актове по 
приложението му, като тези искания ще се разпределят с вх. № започващ с 
цифрата 3 следващ поредицата на вх. номера в Регистратурата за КИ при МРС в 
присъствието на зав. регистратура КИ деловодител БС при МРС Н.Тодорова, а в 
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нейно отсъствие в присъствието на зам. зав. регистратура КИ секретар в НО на 
МРС – Николинка Александрова; 

21.4.Особени хипотези на приложение на програмата за случайно 
разпределение при гражданските дела; 

21.4.1.При връщане на прекратено дело за разглеждане по 
компетентност, след спор за подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на 
първоначално определения докладчик; 

21.4.2.При обезсилване на съдебно решение и връщане делото за 
разглеждане на друг състав от същия съд, делото се разпределя на случаен 
принцип, но без участие на съдия-докладчика постановил обезсиленото решение; 

21.4.3.При разделяне на производство по обективно съединени искове и 
на предявени насрещни искове, новообразуваното производство по отделните 
искове се разпределя на първоначално определения съдия - докладчик; 

21.4.4.При постъпване на молби за защита по реда на ЗЗДН, делото се 
разпределя на случаен принцип, но при използване на функцията "не участват" за 
съдиите, за които е налице обективна невъзможност и отсъстват повече от три 
дни; 

21.4.5.При постъпили молби за обезпечаване на бъдещ иск, делото се 
разпределя чрез функцията по “дежурство”, с изключение на дежурния съдия, 
който отсъства по обективна невъзможност повече от три дни; 

21.4.6. При предявяване на иск за установяване на вземането по чл.422 
ГПК, делото се разпределя на съдията издал заповедта за изпълнение срещу 
ответника в случай, че заповедното производство е било разгледано в Районен 
съд Монтана; 

21.4.7.Молбите по чл.304 АПК се разглеждат от Административния 
ръководител – Председател на РС Монтана, а в негово отсъствие или при 
прекомерна негова натовареност – от Зам. административния ръководител – Зам. 
председател на РС Монтана; 

Точка.22. При маркиране на повече от едно име при режимите "по 
дежурство" или ''определен докладчик”, разпределянето на делото се извършва 
измежду маркираните съдии, но пак при спазване на принципа на случайността 
(невъзможно е да се предвиди или да се манипулира изборът). Гаранция за 
предотвратяване на злоупотреби с използването на особените режими на 
разпределяне на делата е обстоятелството, че при избор на режим "определен 
докладчик" или "без участие" на конкретен докладчик, преди разпределяне на 
делото програмата изисква посочване на основанието за това. 

Посочените причини се вписват в протокола за съответния избор и се 
съхраняват в архива на програмата. 

При поискване на съдия докладчик или ДСИ, независимо от приложения 
протокол по делото, разпределящият делата следва да предоставя информация за 
извършеното такова. 
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Точка.23. Допълнителни разпоредби: 

§1. Изменение и допълнение на настоящите правила се извършва по реда 
на тяхното утвърждаване. 

§2. Настоящите правила може да бъде изменяни и допълвани при промяна 
на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни 
промени. 

Точка.24 При изготвяне на вътрешните правила за случайно 
разпределение на делата в Районен съд - Монтана са използвани следните 
документи: 

24.1.Изготвения от Работната група, назначена със заповед 
№326/04.11.2009г., Проект на правила, приети с протокол №1/27.11.2009 г.;  

24.2.Решение по точка пета от дневния ред на Общото събрание на 
съдиите от РС Монтана по протокол от 21.12.2009 г. за промени и допълнение във 
Вътрешните правила за случайно разпределение на делата; 

24.3.Решение по т.1 и т.2 от дневния ред на Общото събрание на 
съдиите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията при 
Районен съд Монтана, проведено на 23.09.2010г. за изменение и допълнение на 
Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в РС Монтана; 

24.4.Решения по т.5 от дневния ред на Общото събрание на съдиите, 
държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията при Районен съд 
Монтана, проведено на 06.01.2011г. за допълнение на Вътрешните правила за 
случайно разпределение на делата при РС-Монтана; 

24.5.Правилник за администрацията в съдилищата /ПАС/, обн.ДВ, 
бр.8/28.01.2014г. в сила от 01.02.2014г.; 

24.6.Решение от 03.02.2014г. на общо събрание на съдиите при МРС; 

24.7.  Заповед № 350/13.11.2012г.; 

24.8.  Заповед №  38/27.02.2013г.; 

24.9.  Заповед №  58/25.03.2013г.; 

24.10.Заповед №  29/05.02.2014г.; 

24.11.Заповед №  80/04.04.2014г.; 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  

 
Таблица №1 

 

Таблица 1 – граждански дела 
Брачно дело 
Код Предмет Активен 

100 Искове по СК Да 

110 Развод и недейств. на брака Да 

120 Развод по взаимно съгласие Да 

130 Издръжка Да 

140 Изменение на издръжка Да 

400 Делби Да 

800 Други дела Да 

100 Искове по СК Да 
Гражданско дело 
Код Предмет Активе

н 

100 Искове по СК Да 

110 Развод и недейств. на брака Да 

120 Развод по взаимно съгласие Да 

130 Издръжка Да 

140 Изменение на издръжка Да 

200 Облигационни искове Да 

210 Облиг.искове - дела по гл.8-ма от ЗЗППТ Да 

220 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у 
търговци 

Да 

281 Установителни искове почл.422 от ГПК Да 

300 Вещни искове Да 

310 Вещни искове по ЗСПЗЗ Да 

320 Вещни искове по чл.7 от ЗС Да 

400 Делби Да 

500 Искове по КТ Да 

510 Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ Да 

520 Искове по КТ за отмяна на уволнение Да 

600 Финансови начети Да 

700 Осиновявания Да 

800 Други дела Да 

801 Дела по Закона срещу домашното насилие Да 

802 Дела по Закона за защита срещу дискриминацията Да 

803 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето Да 

804 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето Да 
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860 Чл.126ж ГПК (отм.) Да 

900 Дела от административен характер Да 

910 Дела от административен характер по ЗУТ Да 

1000 Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии Да 

1010 Дела по чл.237 (отм.) и Закона за банките Не 

1050 Дела по чл.252, 254, 255 ГПК (отм.) Да 
Lawchoice - нови подкодове на кодовете в САС деловодна програма 

1. 100-ГР-Искове по СК - (чл.127 от СК) 
2. 200-ГР-Облигационни искове - (нищожност) 
3. 200-ГР-Облигационни искове - (разваляне на договор и отмяна на дарение) 
4. 200-ГР-Облигационни искове - (наеми) 
5. 200-ГР-Облигационни искове - (обявяване предварителен договор за окончателен)
6. 200-ГР-Облигационни искове - (неоснователно обогатяване) 
7. 200-ГР-Облигационни искове - (искове от/против застрахователя) 
8. 200-ГР-Облигационни искове - (Павлов иск - чл.155 ЗЗД) 
9. 220-ГР-Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци - 

(облигационни искове за непозволено увреждане) 
10. 220-ГР-Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци - (дела от 

с/у търговци) 
11. 300-ГР-Вещни искове - (чл.108 - чл.109 от ЗС) 
12. 300-ГР-Вещни искове - (чл.32, ал.2 от ЗС) 
13. 300-ГР-Вещни искове - (чл.75 - чл.76 от ЗС) 
14. 300-ГР-Вещни искове - (чл.53, ал.2 от ЗКИР) 
15. 400-ГР-Делби - (делба на УПИ) 
16. 400-ГР-Делби - (делба на земеделски земи и гори) 
17. 400-ГР-Делби - (делба на СИО) 
18. 800-ГР-Други дела - (дела по ЗОДОВ) 
19. 800-ГР-Други дела - (дела по ЗУТОССР)  

 

ЧГД 
Код Предмет Активен 

806 Процедура по регламент 1393/2007 Да 

807 Процедура по регламент 1206/2001 Да 

808 Процедура по регламент 861/2007 Да 

809 Процедура по регламент 2201/2003 Да 

840 Съдебни поръчки Да 

880 Обезпечения, опис наследство, връщане дете Да 

881 Приемане по наследство Да 

882 Отказ от наследство Да 

885 Други ЧГД Да 

1061 Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК Да 

1062 Заявления по чл.417 от ГПК Да  
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Административно дело 
Код Предмет Активен 

1500 Жалби срещу разпореждания по чл.304 АПК Да 
 
Частно Административно дело 
Код Предмет Активен 

1510 Молби по чл.304 АПК Да  
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Таблица 2 – наказателни дела. 
НОХД 
Код Предмет Активен

200 ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА Да 

201 Гл.II. По чл.159 ал.2, 3 и 5 от НК Да 

202 Гл.II. Трафик на хора - чл.159а-159в НК Да 

204 Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК Да 

205 Гл.II. Противозак. лиш. от свобода чл.142а НК Да 

206 Гл.II. Блудство - чл.149 и 150 НК /без чл.149, ал.5 НК/ Да 

207 Гл.II. Изнасилване - чл.152 НК /без чл.152, ал.4 НК/ Да 

208 Гл.II. Склоняване към проституция - чл.155 НК Да 

209 Гл.II. Отвличане на лице от женски пол - чл.156 НК Да 

300 ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ Да 

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

302 Гл.III. Чл.173, ал.2 и чл.174 от НК Да 

400 ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА Да 

401 Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК Да 

500 ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА Да 

501 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ Да 

505 Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК Да 

506 Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ Да 

507 Гл.V. Измама - чл.209-211 НК Да 

511 Гл.V. Документна измама - чл.212 /без чл.212, ал.5/, 212а НК, 212б 
НК 

Да 

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

514 Гл.V. Изнудване (рекет) - чл.213а /1,2/, 214 /1/, 214а НК Да 

600 ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО Да 

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

602 Гл.VI. Контрабанда - чл.242 НК (без ал.2 и ал.3) Да 

603 Гл.VI. Контрабанда на нарк. в-ва - чл.242, ал.2 и ал.3 НК Да 

604 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК Да 

605 Гл.VI. Престъпл-я п-в паричната и кред.система-чл.243-252 НК Да 

606 Гл.VI. Против индустр. собственост - чл.227 и чл.227а НК Да 

700 ГЛ.VII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ ФИН., ДАН. И ОСИГ. СИСТЕМА Да 

800 ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ Да 

802 Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК Да 

803 Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК Да 

804 Гл.VIII. Чл.304, ал.3 - подкуп на чуждо длъжн.лице Да 

807 Гл.VIII. Други подкупи по чл.304-307 НК Да 

900 ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Да 

910 Гл.IX. Компютърни престъпления гл.IXа чл.319а-е НК Да 

1000 ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ Да 
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1004 Гл.X. Хазарт - чл.327 НК Да 

1005 Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК Да 

1100 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Да 

1103 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК Да 

1106 Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК Да 

1107 Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - 
чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК 

Да 

1200 ГЛ.XII. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ОТБР.СПОСОБНОСТ НА 
РЕПУБЛИКАТА 

Да 

1250 ГЛ.XIII. ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Да 

1300 ГЛ.XIV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО Да  
 
 
 

НЧХД 
Код Предмет Активен

1400 НЧХД Да 
 
ЧНД 
Код Предмет Активен

1430 ЗБППМН Да 

1439 Чл.70-72 НК - предсрочно освобождаване Да 

1440 Давност и амнистии - чл.80-84 НК Да 

1450 Реабилитации чл.85-88а НК Да 

1460 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК Да 

1470 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Да 

1480 НЧД от досъдебното производство Да 

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

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

1483 Вземане, изменение на МНО - други Да 

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

1485 Обиск - чл.164 НПК Да 

1486 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК Да 

1487 Разпит на свидетел - чл.223 НПК Да 

1488 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Да 

1489 Разглеждане по искане на обвиняемия - чл.368, ал.2 НПК Да 

1490 Други дела Да 

1490 Други дела-ЧНД-по искания по ЗЕС Да 

1490 Други дела-ЧНД-по искане на прокурор за разкриване на банкова тайна Да 

1490 Други дела-ЧНД-по искания по ЗЕС-ЗЗКИ Да 

1491 Съдебни поръчки Да 

1495 Връщане на веществено доказателство Да  
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АНД 
Код Предмет Активен

1410 Чл.78а НК Да 

2000 Административни дела Да 

2001 По ЗГ и ЗЛОД Да 

2002 По ЗА, ЗДДС и ДОПК Да 

2003 По ЗД по пътищата Да 

2004 По ЗУТ Да 

2005 По Закона за стандартизация Да 

2006 По Закона за митниците Да 

2007 По Закона за конкуренцията Да 

2008 По Закона за опазване на селскост.имущество и ЗОЗЗ Да 

2009 По Закона за наркотичните в-ва Да 

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

2011 По Закона за авторското право Да 

2012 По Закона за мерките срещу изпиране на пари Да 

2013 По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Да 

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

2015 По УБДХ Да 

2016 По Закона за защита срещу дискриминацията Да  
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Таблица №3 

 

Таблица 3 – изпълнителни дела 
 

Съдебно изпълнително дело 
 
1120 частни държавни вземания 
1210 в полза на банки 
1220 в полза на търговци 
1230 в полза на други ЮЛ 
1310 за издръжки 
1320 по трудови спорове 
1330 предаване на дете 
1340 други (Частни)  
1400 IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ РЕШЕНИЯ 
1500 V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ  

 
 
 

04.04.2014 г. 

  
 


