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Вътрешни правила за случайно
разпределение на делата в
Районен съд Монтана
В Районен съд Монтана се използваше програмен продукт за случайно
разпределение на делата до 30.09.2015г. LawChoice, утвърден с Решение на Висш
съдебен съвет по Протокол №27/07.06.2006г.
От 01.10.2015г. се използва софтуер на фирма "Смарт Системс 2010"
ЕООД с интернет адрес
https://webrand.justice.bg, Система за Случайно
Разпределение на делата (ССРД) съгласно Протокол № 37 / 29.09.2015г. на
КПКИТС на ВСС.

В съдът се ползват всички предимства на системата, а именно:
1.идентификация на разпределящия;
2.централизирана система на сървър на ВСС
3.невъзможност за манипулиране на избора;
4.възможност номерът на делото да се генерира автоматично от
програмата;
5.Възможност избора да се извърши по четири начина:
o Автоматично (случайно) - обичайното използване;
o Дежурство;
o Ръчно (по определен докладчик);
Инсталацията на програмата е мрежова, разположена на сървър на ВСС.
Използват се номерации на делата по съответните раздели за
Първоинстанционен съд:
Първоинстанционни граждански дела;
Първоинстанционни наказателни дела;
3400 , гр. Монтана, ул.”Васил Левски” № 22; тел./факс:096/300682;
е-mail: montana_sad@mail.bg; http://www.montana-rs.org/

3

Изпълнителни дела;
съответно за граждански, наказателни и изпълнителни, разпределени за
всеки раздел дела с отделна номерация на съответния раздел 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 използвала версия 4.0 на системата за случайно
разпределение на дела LawChoice. От 01.10.2015 година е внедрена Система за
Случайно Разпределение на Делата (ССРД).
Точка.1.Достъп до програмата имат както следва: за наказателната
колегия достъпът е осигурен на административния ръководител - председателя на
Районен съд Монтана Красимир Семов и на дежурните съдии в наказателно
отделение, за гражданска колегия – на Заместник административния ръководител
- заместник председателя на Районен съд - Монтана съдия Румяна Михайлова и
на съдиите в гражданско отделение, включени в графика за дежурства в
наказателно отделение в неработните дни – събота, неделя и празнични дни,
освен наказателните съдии, по предварително изготвен график от
административния секретар при РС - Монтана и за ДСИ Ръководител СИС при
РС - Монтана – Камелия Рангелова, а в нейно отсъствие на ДСИ Леночка
Георгиева. Достъпът до системата се извършва с Квалифициран електронен
подпис (КЕП).
В случай на едновременно отсъствие на Председателя Семов и Зам.
председателя Михайлова или само на съдия Михайлова, достъп до програмата
има съдия Е. Петкова или друг/и съдия/и в двете отделения на съда, определено с
изрична заповед.
Точка.2.С оглед изключване на всякакво съмнение и възможност за
манипулация, задължително разпределящия съдия, съответно ДСИ посочва в
системата за случайно разпределение на делата, входящия номер, посочен в
деловодствата по хронологичен / възходящ/ ред на постъпването им в Районен
съд - Монтана.
Точка.3. Всеки от разпределящите съдии и ДСИ има собствена парола и
Квалифициран електронен подпис (КЕП), с които 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. Протоколите се подписват с
Квалифициран електронен подпис от всеки разпределящ.
Точка.4. При всеки случай, в който определен съдия докладчик или ДСИ
по конкретно дело, следва да не участва в Автоматичния избор (
)
поради някое от посочените в ПАС основания или на посочените в настоящите
правила основания, при последващо въвеждане номера на дело с цел смяна на
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определен докладчик или ДСИ/, програмата изисква преди избиране на новия
докладчик или ДСИ, да се посочат причините, поради които е изключен от
списъка за избор. Посочените мотиви за новия избор автоматично се записват в
“Протокол за избор на съдия докладчик”, като се отразяват датата и часът на
всяко действие.
При всеки случай, в който се избира Ръчно (
) определен съдия
докладчик или ДСИ по конкретно дело, програмата изисква преди Ръчно
избиране на новия докладчик или ДСИ, да се посочат причините, поради които се
извършва Ръчен избор. Посочените мотиви за ръчния избор се записват в
“Протокол за избор на съдия докладчик”, като се отразяват датата и часът на
всяко действие.
Точка.4.1. Протоколът съдържа списък на съдиите, между които се
извършва разпределението /прави случайния избор/ и се отнася за текущото
разпределение по конкретното дело. Протоколът се разпечатва след всяко
разпределяне и се прилага към съответното дело, като 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, като се подписват
с Квалифициран електронен подпис.

В Протокола от разпределение се изписва и избрания шифър, който се
записва в СИНС (Система за изчисляване на натовареността на съдиите).
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След приключване на разпределянето на всички дела от текущия ден се
разпечатва протокол, който съдържа цялостното описание на разпределените дела
от доклада за текущия ден /използва се опцията

.

Точка.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. Гражданските дела се разпределят на случаен принцип в присъствието
на деловодител от гражданско деловодство, а наказателните дела в присъствието
на деловодител от наказателно деловодство. Делата съдържащи само КИ
/обикновено искания по ЗЕС/ се разпределят в присъствието на зав. регистратура
КИ – деловодител при БС Н.Тодорова, а в нейно отсъствие в присъствието на зам.
зав. регистратура КИ Еленка Симеонова – съдебен деловодител в НО на МРС.
Точка.4.3. Административният ръководител Красимир Семов, считано
от 01.08.2015г. е на 64 % натовареност съгласно Заповед № 134 / 11.04.2016г.
Заместникът на административния ръководител – заместник председателя
съдия Румяна Михайлова, считано от 01.01.2016г. е на 83 % натовареност,
съгласно Заповед № 134 / 11.04.2016г.
Натовареността е променена на основание Правила за оценка на
натовареността на съдиите - Приети от ВСС на 16.12.2015 г., изменени и
допълнени на 20.12.2016 г. и Приложения № 5 и 6 към тях.
Точка.5. Делата разглеждани от гражданска колегия са разделени на 4
вида, разпределяни с единна номерация от 01.10.2015 година, както следва:
5.1.1.Граждански дела;
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5.1.2.Частни граждански дела;
5.1.3.Граждански административни дела;
5.1.4.Частни административни дела;
При обработване на делата образувани преди 01.10.2015 се използват
старите номера за дела:
Вид
НОХД
АНД
ЧНД/ЧХ
Съд.Пор.

№ пълен
30000 до 39999
40000 до 49999
50000 до 59999
60000 до 69999

Вид
Гражд./Брачни
ЧГД
Адм.Гражд.
Адм.Гражд.Частни

№ пълен
70000 до 79999
80000 до 89999
90000 до 90999
99000 до 99099

За образувани дела от 01.10.2015г. се използва следната номерация:
Първоинстанционни граждански дела продължава се с начален № от
01.10.2015г. 91714. Първата цифра е помощна за предоставяне на възможност за
преразпределяне на делата от 2015 година номерирани по досегашната конвенция
за РС Монтана посочена в таблиците.
При образуване на делото в деловодната програма САС се използва
числото след първата цифра от генерирания номер на ново дело след 01.10.2015г.
Пример:
1715/2015г.

91715 ==> в САС се записва в съответния код ГРА. дело като

За образуваните дела преди 01.10.2015 година се използва предишната
номерация валидна до 01.10.2015 година.
От 01.01.2016 година номерацията ще започва от № 1. Пример: гр. дело
№ 1/2016, гр. дело ЧГД № 2/2016.
Точка.6. Делата разглеждани от наказателна колегия са разделени на 3
вида, разпределяни с единна номерация, считано от 01.10.2015г., както следва:
6.1. Наказателни дела - АНД;
6.2. Наказателни дела - НОХД;
6.3. Наказателни дела – НЧХД, ЧНД, в.т. Съдебни поръчки;
За образувани дела от 01.10.2015г. се използва номерация по следните
видове дела:
Първоинстанционни наказателни дела - продължава се с начален №
от 01.10.2015

61345. Първата цифра е помощна за предоставяне на възможност
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за преразпределяне на делата от 2015 година номерирани по досегашната
конвенция за РС Монтана посочена в таблиците.
При образуване на делото в деловодната програма САС се използва
числото след първата цифра от генерирания номер на ново дело след 01.10.2015г.
Пример:
1346/2015.

61346 ==> в САС се записва в съответния код НАК. дело като

За образуваните дела преди 01.10.2015 година се използва предишната
номерация валидна до 01.10.2015 година.
От 01.01.2016 година номерацията ще започва от № 1. Пример: нак. дело
АНД № 1/2016, нак. дело НОХД № 2/2016.
Точка.7. Първоинстанционни дела:
7.1.Наказателните, административно наказателните, гражданските,
изпълнителните и частните административни дела се образуват при спазване
разпоредбите на чл.80, 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 в хипотезите на чл.80, ал.3 от ПАС, освен в
случаите на чл.80, ал.5 от ПАС;
7.3.Не се образуват ЧГД в хипотезите на чл.80, ал.4 от ПАС, освен в
случаите на чл.80, ал.5 от ПАС;
7.4.При образуване на делата в двете отделения на РС - Монтана да се
спазват изискванията и на чл.80, 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 съдиятадокладчик по делото, то може да бъде образувано като секретно или да бъде
засекретено в хода на производството. Тези дела се обозначават с индекс “С”.
8.5. Образува се нова група за разпределение "НОХД-споразумение" Съгласно ПРОТОКОЛ № 28 от заседание на комисия ”Професионална
квалификация и информационни технологии” към Пленума на ВСС, проведено на
01.11.2017, Комисия “Професионална квалификация и информационни
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технологии”, съгласно което се препоръчва следния механизъм по изпълнение на
чл. 384а от НПК: В случаите на чл. 384а, ал.1, споразумението (и съответните
материали към него) се отделя и се образува в ново дело - НОХД-споразумение.
Като начален документ за образуване на делото се ползва споразумението.
След приключване на делото (образувано по споразумението), същото се прилага
незабавно към НОХД (образувано по обвинителния акт). Шифъра е съгласно
обвинителния акт по престъплението.
Точка.9.Делата в гражданското и в наказателното отделение са
категоризирани съобразно групи по натовареност и 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;
Таблица 2 – наказателни дела;
Таблица 3 – изпълнителни дела;
Точка.9.1.Постъпващите
за
образуване
граждански
искови
производства /граждански дела/ в Гражданско отделение на РС - Монтана, са
разпределяни от 01.10.2015 година чрез Система за случайно разпределение на
дела на фирма "СмартСистемс 2010" ЕООД, на случаен принцип чрез ползване на
разбитите статистически кодове/шифри посочени според Решение на работна
група от 03.04.2014г. съгласно описание в Приложение №1 до 31.12.2016г., като
считано от 01.01.2017г. гражданските дела се разпределят съгласно приетите
изменения и допълнения в Правилата за оценка на натовареността на съдиите и
актуализираната Номенклатура на статистическите кодове с Решения на СК на
ВСС по Протокол № 29/20.12.2016г., т.40.1 и т.40.3;
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.9.3. За съдебно изпълнителна служба,
съдебните книжа
получили входящ номер се предават на Държавен съдебен изпълнител, или
определен със заповед съдия да я замества, който образува делото, ако са налице
процесуалните изисквания, като определя типа дело, което ще се разпределя по
случаен ред и на принципа на случайния подбор използвайки ЦСРД се определя
съдия докладчика.
До 31.12.2015 год. номерата ще продължат по досегашния ред за двата
района в JES, като поредния номер на дело даден от системата се вписва
допълнително в поле "забележка" в деловодната програма JES. След 01.01.2015
год. районирането в съдебно изпълнителна служба отпада и поредните номера на
3400 , гр. Монтана, ул.”Васил Левски” № 22; тел./факс:096/300682;
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делата за разпределение стават единни в рамките на вида дело и се генерират
автоматично от ЦСРД;
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 съгласно часа на постъпването им, както и тези
за дежурния съдия определен за конкретната седмица на дежурство. Дежурен
съдия в наказателно отделение разполага с електронен подпис (КЕП) и при
необходимост от разглеждане на дело по дежурство извършва регистрацията и
разпределението на новообразуваното дело в Системата за Случайно
Разпределение на Делата(ССРД).
Съдиите в гражданско отделение, включени в графика за дежурства в
наказателно отделение в неработните дни – събота, неделя и празнични дни,
освен наказателните съдии, по предварително изготвен график от
административния секретар при РС - Монтана разполагат с електронен подпис
(КЕП) и при необходимост от разглеждане на дело по дежурство извършват
регистрацията и разпределението на новообразуваното дело в Системата за
Случайно Разпределение на Делата(ССРД).
Точка.12. СЛУЧАЕН ИЗБОР:
Преди избора на докладчик и ДСИ се извършва избор на Код на дело,
Група на дело, Входящ Номер, Дата на Вх. № (по подразбиране е зададена
текущата дата). След натискане на

се образува делото и е готово за

разпределение. Съответно се избира режим на разпределяне:
стандартен режим за случаен избор,
съдия-докладчик,

- избиране на точно определен

- избор на съдия-докладчик дежурен в периода.

3400 , гр. Монтана, ул.”Васил Левски” № 22; тел./факс:096/300682;
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Избира се от списъка шифъра за съответната група в която попада
Шифъра
Точка.13.Невъзможно е определяне на нов докладчик или ДСИ, извън
избор без посочване на мотивите за това. Посочените от
разпределящия основания за новия избор автоматично се записват в "Протокол за
избор на съдия 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. В системата се въвеждат продължителните отсъствия. При
3400 , гр. Монтана, ул.”Васил Левски” № 22; тел./факс:096/300682;
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разпределение съдия, който отсъства продължително време не участва в
разпределението.
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/, като
причината за преразпределение задължително се мотивира от разпределящия.
Точка.16. Всеки от съдиите и ДСИ, ако желае, 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.
Точка.17. При разпределянето се изготвят съответните протоколи, които
се подписват и с Квалифициран електронен подпис от съдията или ДСИ,
извършил разпределението, като се отбелязва неговото име и се прилагат към
делата. Протоколите се съхраняват на сървъра на ВСС.
Точка.18. 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 с Квалифициран електронен подпис и се прилага към всяко
отделно дело, считано от 01.01.2015г. и за заповедните производства;
Точка.19. ОСОБЕНИ РЕЖИМИ на избор на докладчик:
19.1.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, за дребно хулиганство по УБДХ или ЗООРПСМ, производства по
мерки за неотклонение в т.ч. исканията по чл.64 НПК, считано за последните от
01.01.2015г., искания на наблюдаващи прокурори в досъдебното производство по
чл.159а, ал.1 и сл. от НПК, искания по Наредба за реда за извършване и снемане
на полицейска регистрация, приета с ПМС № 336 от 24.10.2014г., обн., ДВ, бр. 90
от 31.10.2014 г., в сила от 17.11.2014г., считано за последните от 15.05.2015г.,
искания по чл.40, ал.4 от ДОПК, искания по чл.381, ал.1 НПК, искания по чл.154,
ал.1 – ал.3 от ЗЗ и др. изискващи произнасяне в кратки срокове в НО на РС Монтана и 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.80, ал.1, т.1, б.”в” от ПАС, откази от наследство и др.
изискващи произнасяне в кратки срокове в ГО на РС - Монтана.
19.2.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
3400 , гр. Монтана, ул.”Васил Левски” № 22; тел./факс:096/300682;
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чл.65 НПК, искания разпределяни на дежурен принцип в двете отделения на
съда/. Поради ползване на отпуск за повече от една седмица конкретния ползващ
отпуск граждански съдия се изключва от случайното разпределение на заповедни
производства в Гражданското отделение на РС - Монтана; При случайното
разпределение на граждански дела, чиито искови молби съдържат особено искане
за допускане на обезпечение се изключват също гражданските съдии, които са в
отпуск; В случаите на отсъствие на съдията докладчик поради обективна причина
– заболяване, до един месец насрочените граждански дела в открито съдебно
заседание се преразпределят на другите присъстващи съдии.След завръщането му
на работа, неприключените дела /отложени/ му се преразпределят отново. При
продължително отсъствие повече от един месец делата посочени по горе се
довършват от докладчика, на когото са преразпределени;
19.3.Особени хипотези при приложение програма за разпределение
на делата на случаен принцип при наказателните дела.
19.3.1.При прекратяване на съдебното производство и връщане
делото на прокурора съгласно чл.249 НПК /в сила от 05.11.2017г./, при следващо
внасяне на делото от прокуратурата, то се разпределя на първоначално
определения на случаен принцип докладчик;
19.3.2.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.80, ал.3 от ПАС;
19.3.3.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;
19.3.4.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;
19.3.5.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;
19.3.6.При разпределение на производствата по чл.243 НПК, съдиядокладчикът 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;
19.3.7.„Исканията по чл.251б, ал.1 и сл. от ЗЕС се разглеждат от
Председателя на РС - Монтана, а в негово отсъствие въз основа на изрично
оправомощаване от Зам. председателя на РС – Монтана или от друг съдия;
Исканията по ЗЕС съдържащи класифицирана информация се образуват при
3400 , гр. Монтана, ул.”Васил Левски” № 22; тел./факс:096/300682;
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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 нейно отсъствие в присъствието на зам.
зав. регистратура КИ деловодител в НО на МРС – Еленка Симеонова;
19.4. Считано от 01.01.2015г. исканията за допускане на обезпечения на
бъдещ иск ще се разпределят на общ случаен принцип в Гражданското отделение
на РС - Монтана;
19.5.Особени хипотези на приложение на програмата за случайно
разпределение при гражданските дела;
19.5.1.При връщане на прекратено дело за разглеждане по
компетентност, след спор за подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на
първоначално определения докладчик;
19.5.2.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;
19.5.3.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;
19.5.4.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, които отсъстват поради временна нетрудоспособност или са в отпуск”; В
случаите на наложило се отсъствие /независимо от причините за отсъствие/ на
определения на случаен принцип съдия – докладчик, делото се докладва за
преразпределение между присъстващите съдии в гражданското отделение на РС
Монтана;
19.5.5.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;
19.5.6. След отмяна на съдебен акт прекратяващ производството по
делото, същото се разпределя на първоначално определения докладчик;
19.5.7. Делата по общия исков ред, които съдържат особено искане за
допускане за обезпечение, се разпределят в гражданското отделение на РС Монтана между присъстващите на работа съдии, изключвайки тези, които
отсъстват за по–продължително време;
Точка.20. 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.
Точка.21. При маркиране на повече от едно име при избор с изключване
на определени съдии, 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
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разпределяне на делата е обстоятелството, че при избор на Автоматичен режим
"без участие" на конкретен докладчик, преди разпределяне на делото програмата
изисква посочване на основанието за това в полето за пояснение срещу
изключения съдия.
Посочените причини се вписват в протокола за съответния избор и се
съхраняват в архива на програмата. Информация от протоколите от
разпределение е достъпна за свободен достъп в Интернет страницата на ВСС.
Точка.22. При необходимост от редактиране на дело или АНУЛИРАНЕ на
дело при грешно въведени данни се разпечатва протокол за редактирането или
анулирането.
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.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Използвана документация

 При изготвяне на вътрешните правила за случайно разпределение на делата
в Районен съд - Монтана са използвани следните документи:
 Изготвения от Работната група, назначена със заповед №326/04.11.2009г.,
Проект на правила, приети с протокол №1/27.11.2009 г.;
 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;
 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;
 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;
 Правилник за администрацията в съдилищата /ПАС/, обн.ДВ,
бр.8/28.01.2014г. в сила от 01.02.2014г.;
 Решение от 03.02.2014г. на общо събрание на съдиите при МРС;
 Решения от 17.12.2014г. на общо събрание на съдиите при МРС;
 Единна методика по приложението на принципа за случайното
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
 Решение на Комисия “ПКИТС“ към ВСС по протокол № 26/23.06.2015г.
относно въвеждането на централизирана система за разпределение на
делата.
 Решение по протокол № 37/29.09.2015г., от заседание на Комисия
“Професионална квалификация, информационни технологии и статистика“
относно внедряване в експлоатация на Централизираната система за
разпределение на дела (ЦСРД), считано от 01.10.2015г.
 Правила за оценка натовареността на съдиите, приети от ВСС на
16.12.2015г. по протокол №62, т.9, изменени и допълнени с решение от
24.03.2016г. по протокол №15, т.81, влезли в сила от 01.04.2016г.
 Решение по точка втора на Общото събрание на съдиите при Районен съд
Монтана от 28.03.2016г.
 Решение по точка трета на Общото събрание на съдиите при Районен съд
Монтана от 24.10.2016г.
 Решения на СК на ВСС по Протокол № 29/20.12.2016г., т.40.1 и т.40.3;
 ПАС - Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр.68 от 22.08.2017г., в
сила от 22.08.2017г.;
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 ЗИД на НПК, обн. ДВ, бр.63/04.08.2017г. в сила от 05.11.2017г.;
 Решение по ПРОТОКОЛ № 28 от заседание на Комисия ”Професионална
квалификация и информационни технологии”, проведено на 01.11.2017 г.
Заповед № 350/13.11.2012г.;
Заповед №38/27.02.2013г.;
Заповед № 58/25.03.2013г.;
Заповед № 29/05.02.2014г.;
Заповед № 80/04.04.2014г.;
Заповед №294/15.09.2014г.;
Заповед №414/18.12.2014г.;
Заповед №150/15.05.2015г.;
Заповед №272/27.07.2015г.;
Заповед №363/07.10.2015г.;
Заповед №434/03.11.2015г.;
Заповед №441/06.11.2015г.;
Заповед №520/21.12.2015г.;
Заповед №134/11.04.2016г.;
Заповед №150/22.04.2016г.;
Заповед №423/26.10.2016г;
Заповед № 7/06.01.2017г.;
Заповед №333/13.09.2017г.;
Заповед № 458/14.11.2017г.;
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Таблица №1

Таблица 1 – граждански дела
Групи дела по законово основание
Коеф.
Групи дела по законово основание Шифри в групата
Облигационни искове за права или
0208-1*,0210-1,0211- 1
правоотношения, породени или
1,0212-1*,0213отнасящи се до договор,
1,0214-1*,0303едностранна сделка или колективни 1,0503-1,0504-1,0505права
1,0601-1,0604-1****
01 Искове по ЗЗПотр.
0216-1
1
02 Облигационни искове за вземания,
0201-1,0202-1,02061.1
произтичащи от неоснователно
1,0207-1,0305-1,0306обогатяване и гесция
1,0604-1****
02 Облигационни искове между
0201-1
1.1
съсобственици
02 Облигационни искове от/срещу
0202-1
1.1
владелец
03 Облигационни искове за права или
0203-1,0604-1****
0.9
правоотношения, произтичащи от
деликт, нарушение на права на
интелектуална собственост,
конкуренция
04 Искове за издръжка
0105-1
0.7
05 Искове по ЗЗДискр.
0205-2
0.9
06 Облигационни искове за права или
0208-1*,0212-1*,0214- 1
правоотношения, породени или
1*,0604-1****
отнасящи се до търговска сделка
/субективна или обективна/,
приватизационен договор, договор за
обществена поръчка, концесия или
безвъзмездна финансова помощ
07 Облигационни искове за вземания,
0217-1,0604-1****
0.9
произтичащи от застрахователни
правоотношения
07 Искове по КЗ
0217-1
0.9
08 Искове по ЗОДОВ
0204-1
0.8
08а Искове за обезщетение от
0219-1
1.4
неприлагане на право на ЕС
09 Искове, свързани с възстановяване
0502-1
1.4
на запазена част от наследство
09а Делба - първа фаза
0501-1
1.1
10 Вещни искове – установителен,
0101-1,0302-1,0304-1 1.1
ревандикационен, негаторен, за
определяне на граници, искове по
ЗКИР
11 Административни производства по
0800-1
1.3
ЗСПЗЗ
12 Искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-4, чл.
0706-1
0.9
357 КТ-Искове за защита срещу
незаконно уволнение и искове за
отмяна на наложено наказание
„забележка” и „предупреждение за
уволнение”
13 Искове за имуществена отговорност 0604-1****,07021
на работника/работодателя
1,0705-1
13 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ 0702-1
1
№
01

Съкратено наименование на групата

Г-01-Облиг.искове относно
договор,едност.сделка

Г-01-Искове по ЗЗПотр. (0216)
Г-02-Обл.искове за вземания,от
неосн. Обог./гесция
Г-02-Облигационни искове
между съсобственици
Г-02-Облигационни искове
от/срещу владелец
Г-03-Обл.искове произт.от
деликт,наруш.интел.собст

Г-04-Искове за издръжка
Г-05-Искове по ЗЗДискр.
Г-06-Обл.искове относно
търг.сделка/субект.или обе

Г-07-Обл.искове за вземания, от
застрах. правоотно
Г-07-Искове по КЗ
Г-08-Искове по ЗОДОВ
Г-08а-Искове за обезщ.от
неприл. на право на ЕС
Г-09-Искове,свързани с
възстан.запазена част насле
Г-09а-Делба - първа фаза
Г-10-Вещни искове –
установ.,ревандик., др. ЗКИР
Г-11-Административни
производства по ЗСПЗЗ
Г-12-Искове чл.344,ал.1, т.14,чл.357 КТ-защит с/у

Г-13-Искове за имуществена
отговорност на работник
Г-13-Искове за обезщетение по
чл. 200 КТ

3400 , гр. Монтана, ул.”Васил Левски” № 22; тел./факс:096/300682;
е-mail: montana_sad@mail.bg; http://www.montana-rs.org/

18
№
14

Групи дела по законово основание Шифри в групата
Други искове по КТ /чл. 215, 220, чл. 0604-1****,0701224, чл. 226 КТ и т.н./
1,0703-1,0704-1,07071,0708-1
14 Искове на работника или служителя 0703-1
за други обезщетения при
непрекратено ТПО
15 Искове за развод и
0102-1 , 0104-1 ,
недействителност на брака, ЗБЖИРБ 0115-1 , 0112-1**
15 Искове за развод и
0102-1
недействителност на брака
15 Искове по СК - развод по взаимно
0103-1
съгласие
16 Искове по Закона за защита срещу
0111-1
домашното насилие
17 Производство по Закона за закрила
0112-1**
на детето
18 Приемане и отказ от наследство,
1016-1,1017-1
производство по открито наследство
- чл. 47 ЗН; искания по чл. 65, чл. 66
и чл. 67 ЗН; искания по чл. 45 и чл.
46 ЗН; предоставяне на срок по чл.
51 ЗН.
18а Приемане на наследство по чл. 49
1006-1
ЗН; отказ от наследство по чл. 52 ЗН
19 Производство по установяване на
0112-1** , 1003-1
факти (чл. 542 ГПК)
20 Производства по СК, ЗГР,
0103-1 , 0116-1 ,
обезсилване на ценни книжа
0112-1** , 1004-1*** ,
1005-1 , 1201-1 ,
1202-1 , 1203-1 ,
1205-1 , 1014-1
20 Искове по СК - прекратяване на
0118-1
осиновяване, вкл. международно
осиновяване (по взаимно съгласие)
20а Други граждански дела
1300-1
21 Даване на разрешение по чл.130, ал. 1004-1***
3 от Семейния Кодекс
22 Заповедни производства-Заявленя
1101-1
по чл. 410 ГПК
22 Заповедни производства-Заявленя
1102-1
по чл. 417 ГПК
22 Заповедни производства-Спиране 1103-1
чл. 420 ГПК
23 Обезпечение; частни жалби при
0901-1 , 0902-1 ,
обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
1001-1
отмяна на обезпечение
23а Производство по чл. 524, вр. чл. 523, 1002-1
ал. 2 ГПК
24 Частни жалби срещу действия на
съдебните изпълнители/
определения свързани с действия на
съдебни изпълнители
25 Частни жалби срещу откази за
вписване
26 Производство по чл.463 ГПК и
чл.521, ал.3 ГПК
27 Молби по чл.255 ГПК
28 Други въззивни частни производства -

Коеф. Съкратено наименование на групата

0.7

Г-14-Др. искове по
КТ/чл.215,220,чл.224, чл.226 КТ

0.7

Г-14-Искове на раб./служ.за
др.обезщ.непрекр.ТПО

0.8

Г-15-Иск.за развод, ЗБЖИРБ

0.8

Г-15-Искове за развод и
недействителност на брака
Г-15-Искове по СК - развод по
взаимно съгласие
Г-16-Искове по Закона за
защита срещу дом.насилие
Г-17-Производство по Закона за
закрила на детето
Г-18Прием/отказ,произв.открито
наследство и др.ЗН

0.8
0.8
0.4
0.1

0.05
0.3
0.2

Г-18а-Прием наслед.чл.49;отказ наслед.-чл.52 ЗН
Г-19-Производство по
установяване на факти(чл.542
Г-20-Произв.по СК,ЗГР,
обезсилване на ценни книжа

0.2

Г-20-Иск.СК-прекр.на
осинов.,вкл. Междунар.осинов.

0.3
0.05

Г-20а-Други граждански дела
Г-21-Даване на разрешение по
чл.130, ал. 3 от СК
Г-22-Заповедни производстваЗаявленя по чл.410 ГПК
Г-22-Заповедни производстваЗаявленя по чл.417 ГПК
Г-22-Заповедни производстваСпиране - чл. 420 ГПК
Г-23-Обезпеч.;ч.жалби при
обезп.по чл.389 и сл. ГП

0.1
0.1
0.1
0.2

0.5
-

-

Г-23а-Производство по
чл.524,вр.чл.523,ал.2 ГПК
Г-24-Ч.жалби с/у действия
на/съд.изпълнители/
Г-25-Частни жалби срещу
откази за вписване
Г-26-Производство по чл.463
ГПК и чл.521, ал.3 ГПК
Г-27-Молби по чл.255 ГПК
Г-28-Други въззивни частни
производства
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Групи дела по законово основание Шифри в групата
Производства по Регламент (ЕС) №
1015-1,1204-1
655/2014; Процедура по Регламент
№ 650/2012
Процедура по Регламент 1393/2007 г 1201-1

Коеф. Съкратено наименование на групата

1202-1

0.8

29

Прицедура по Регламент 1206/2001
г.
Процедура по Регламент 861/2007 г.

1203-1

0.8

29

Процедура по Регламент 650/2012 г.

1204-1

0.8

29

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК;
Хагска конвенция от 1965 г. за
връчване на книжа

1205-1

0.8

№
29

29
29

0.8

Г-29-Произ.по Рег.(ЕС)
№655/2014;Проц.по №650/2012

0.8

Г-29-Процедура по Регламент
1393/2007 г
Г-29-Прицедура по Регламент
1206/2001 г.
Г-29-Процедура по Регламент
861/2007 г.
Г-29-Процедура по Регламент
650/2012 г.
Г-29-Съд.пор.по чл.25 ГПК;
Хагска конв-я от 1965 г

Забележки:
* От шифри 0208, 0212 и 0214 облигационните дела влизат в група 1, а търговските дела влизат в група
6, защото всеки шифър в себе си съдържа различните правни основания.
** От шифър 0112 делата по ЗБЖИРБ влизат в група 15, делата по ЗЛС влизат в група 19, делата по
ЗЗДетето отиват в група 17, делата по ЗГР влизат в група 20. В група 20 влизат и производства за
оказване на съдействие по упражняване на права. Т.е. шифър 011
*** От шифър 1004 в група 20 влизат всички посочени в шифъра текстове по СК без чл. 130 СК, който
влиза самостоятелно в група 21.
****Шифър 0604 се избира в съответната група според характера на вземането, което ще се установява
по реда на чл. 422 ГПК.
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Таблица 2 – наказателни дела.
Групи наказателни дела по законово основание
№
ред

Групи наказателни дела по законово основание

кодове в
групата

01

Престъпления против личността - чл. 117, чл.
120-122, чл.126, чл.127 НК, Злепоставяне - чл.
136-141 НК

02

Средна и тежка телесна повреда - чл. 128-129;
телесна повреда - чл. 131-134 НК

02

Тежка телесна повреда - чл. 128 ал. 1 НК

204, 207,
208, 209,
212, 213,
312, 401,
402, 403,
404, 405,
406, 420,
421
305, 307,
308, 309,
310, 311,
1730, 1740
301

02

Средна телесна повреда - чл. 129 ал. 1 НК

302

03

Противозак.лиш. от свобода - чл. 142а, ал. 1 НК

411

03

Противозаконно лишаване от свобода от длъжностно
лице, представител на обществеността в нарушение на
службата или функцията му, от охранител, застраховател
или лице от състава на МВР - чл. 142а, ал. 2 НК
Противозаконно лишаване от свобода на бременна жена,
малолетно или непълнолетно лице - чл. 142а, ал. 3 НК
Противозаконно лишаване от свобода по начин,
мъчителен и опасен за здравето на пострадалия или
продължило повече от две денонощия - чл. 142а, ал. 4 НК
Съзнателно настаняване или задържане на здраво лице в
болнично заведение - чл. 142а, ал.ж5 НК
Принуда - чл. 143-144а НК

412

03
03

03
04

Н-01-Прест.против
личността/Злепоставяне

1.4

Н-02-Сред./тежка тел.повредачл.128-129/131-134 НК

Н-02-Тежка телесна повреда - чл.
128 ал. 1 НК
Н-02-Средна телесна повреда чл. 129 ал. 1 НК
Н-03-Противозак.лиш.от свободачл.142а,ал.1 НК
Н-03-Противозак.лиш. от
свобода-чл.142а,ал.2 НК

Н-03-Противозак.лиш.от свободачл.142а,ал.3 НК
Н-03-Противозак.лиш.от свободачл.142а,ал.4 НК

414

415

05

05

Блудство с лице, навършило 14 г. - чл. 150 НК

426

05

Изнасилване - чл. 152, ал. 1 НК

428

05

Квалифицирани състави на изнасилване - чл. 152, ал. 2 НК 429

05

Квалифицирани състави на изнасилване - чл. 152, ал. 3 НК 430

05

Склоняване към проституция - чл. 155 НК

05

Отвличане с цел предоставяне за развратни действия - чл. 438
156, ал. 1 НК
Квалифицирани състави на отвличане с цел предоставяне 439
за развратни действия - чл. 156, ал. 2 НК

05

1.4

413

416, 417,
418, 419,
1750
Блудство, Изнасилване - чл. 151, чл.152, чл.157 425, 427,
НК, Други престъпления по Глава ІІ, Раздел VІІІ 431, 432,
"Разврат"
433, 434,
436, 437,
441, 442
Блудство с лице, ненавършило 14 г. - чл. 149, ал. 1 - 4 НК 424

05

Коеф. Съкратено наименование на групата

435

1.4

1.6

Н-03-Съзнат.задърж.лице в
бол.зав.-чл.142а,ал.5 НК
Н-04-Принуда - чл. 143-144а НК

Н-05-05-Блудст,Изнасилв.Гл.ІІ,Раз.VІІІ "Разврат"

Н-05-Блудство с
лице,ненавър.14г.-чл.149,ал.1-4
НК
Н-05-Блудство с лице,навършило
14г.-чл.150 НК
Н-05-Изнасилване-чл.152, ал.1
НК
Н-05-Квалифиц.състави
изнасилване-чл.152,ал.2 НК
Н-05-Квалифиц.състави
изнасилване-чл.152,ал.3 НК
Н-05-Склоняване към
проституция - чл. 155 НК
Н-05-Отвличане с цел
разврат.дей-я чл.156,ал.1 НК
Н-05-Квалиф.с-ви отвл.за
развр.д-ия чл.156,ал.2 НК
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№
ред

Групи наказателни дела по законово основание

кодове в
групата

05

Квалифицирани състави на отвличане с цел предоставяне 440
за развратни действия - чл. 156, ал. 3 НК
Разпространение на порнографски материали - чл. 159 НК 443

06

Трафик на хора - чл. 159а НК

444

06

Трафик на хора - чл. 159б НК

445

06

Използване на лице, пострадало от трафик на хора - чл.
159в НК

446

06

Трафик на хора, представляващ опасен рецидив - чл. 159г
НК
Престъпления против интелектуалната
собственост (чл.172а-чл.174 НК), Плагиатство
по чл. 173 НК и други престъпления против
правата на гражданите (глава ІІІ НК)
Против националното и расовото равенство - чл. 162 и
чл. 163 НК
Против изповеданията - чл. 164 - чл. 166 НК

447

05

07

07
07
07
07

503, 504,
510

Коеф. Съкратено наименование на групата

1.1

501
502

Престъпления против трудовите права на гражданите - чл. 505
172 НК
Престъпление против авторските права - чл. 172а НК
506

Н-05-Квалиф.с-ви отвл.за
развр.д-ия чл.156,ал.3 НК
Н-05-Разпростран.на
порнографски мат-ли чл.159 НК
Н-06-Трафик на хора - чл. 159а
НК
Н-06-Трафик на хора - чл. 159б
НК
Н-06Използ.лице,пострад.трафик на
хора чл.159в НК
Н-06-Трафик хора,предст.опасен
рецидив чл.159г НК
Н-07-Прест.против
инт.соб.,Плагиат.и др.права граж

Н-07-Против нац.и расово
равенство чл.162 и 163 НК
Н-07-Против изповеданията - чл.
164 - чл. 166 НК
Н-07-Престъп.против труд.права
на гражд. чл.172 НК
Н-07-Престъпл. против
авторските права чл.172а НК
Н-07-Престъпл.против
интелект.собствен. чл.172б НК
Н-07-Плагиатство - чл. 173 НК
Н-07-Престъпл.против
интелект.собствен. чл. 174 НК
Н-08-ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ
БРАКА,СЕМЕЙСТВОТО И
МЛАДЕЖТА

Престъпления против интелектуалната собственост - чл.
172б НК
Плагиатство - чл. 173 НК
Престъпления против интелектуалната собственост - чл.
174 НК
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА,
СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА.Неплащане на
издръжка (чл. 183 НК), Престъпления по чл.
175, ал. 1 НК и други престъпления против
брака, семейството и младежта (глава ІV НК)
Кражба- чл.194-197 НК, Грабеж – чл. 198, чл.
200 НК, Присвояване – чл. 206-208 НК;
Престъпления по чл. 218в НК, Вещно
укривателство, унищожаване, повреждане и
други престъпления по глава V НК

507

09

в т.ч. Кражба - чл. 194 НК

701

Н-09-Кражба - чл. 194 НК

09

Квалифицирани състави на кражба - чл. 195, ал. 1 НК

702

09

Кражба в големи размери - чл. 195, ал. 2 НК

703

09

09

Кражба на взривни вещества, огнестрелни оръжия или
704
боеприпаси от структурните звена на МВР, МО, от
Българската армия, от структурите на подчинение на
министъра на отбраната и от Държавна агенция Държавен
резерв и военновременни запаси - чл. 195, ал. 3 НК
Кражба, представляваща опасен рецидив - чл. 196, ал. 1 705
НК
Привилегирован състав на кражба - чл. 197 НК
707

Н-09-Квалифицирани състави на
кражба 195,ал.1 НК
Н-09-Кражба в големи размери чл. 195, ал. 2 НК
Н-09-Кражба от МВР,МО,БА и др.
чл. 195, ал. 3 НК

09

Грабеж - чл. 198 НК

07
07
07
08

09

09

508
509
600, 601,
602, 603,
604, 605,
606, 607

0.7

706, 739,
740

1.1

708

Н-09Кражба/Граб/Присвояв./чл.218в
НК,др.(гл.V НК)

Н-09-Кражба, представ. опасен
рецидив 196,ал.1 НК
Н-09-Привилегирован състав на
кражба - чл. 197 НК
Н-09-Грабеж - чл. 198 НК
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Групи наказателни дела по законово основание

кодове в
групата

09

Приготовление за грабеж - чл. 200 НК

711

09

Длъжностно присвояване - чл. 201 НК

712

09

713

09

Длъжностно присвояване, за улесняването на което е
извършено и друго престъпление, не по-тежко наказуемо чл. 202, ал. 1, т. 1 и т. 2 НК
Длъжностно присвояване в големи размери - чл. 202, ал. 2
НК
Маловажни случаи на длъжностно присвояване - чл. 204
НК
Привилегирован състав на длъжностно присвояване - чл.
205 НК
Обсебване - чл. 206 НК
Обсебване в големи размери или представляващо опасен
рецидив - чл. 206, ал. 3 НК
Присвояване на намерена или случайно попаднала у
дееца вещ - чл. 207 НК
Присвояване на съкровище - чл. 208 НК

10
10

Измама - чл. 209 НК
Квалифицирани състави на измама - чл. 210, ал. 1 НК

723
724

10

Измама по чл. 209, ал. 1 и ал. 2 и чл. 210 в особено големи 725
размери, особено тежък случай или опасен рецидив - чл.
211 НК
Документна измама - чл. 212, ал. 1 и ал. 2 НК
726

09
09
09
09
09
09

10

Н-09-Длъж.присвояв.в големи
размери чл.202,ал.2 НК
Н-09-Маловажни случаи на
длъжн.присвояване 204 НК
Н-09-Привилегирован съ-в на
длъж.присв. чл.205 НК
Н-09-Обсебване - чл. 206 НК
Н-09-Обсеб.в гол. р-ри/опасен
рецид.чл.206,ал.3 НК
Н-09-Присв.намер.случ.попадн.у
дееца вещ чл.207 НК
Н-09-Присвояване на съкровище
- чл. 208 НК
Н-10-Измама - чл. 209 НК
Н-10-Квалифицирани с-ви на
измама чл.210, ал.1 НК
Н-10-Измама чл.209,ал.1/2 и
чл.210 и чл. 211 НК

716
717
718
719
721
722

10
10
10

Застрахователна измама - чл. 213 НК

732

11
11

Рекет - чл. 213а, ал. 1 НК
Квалифицирани състави на рекет - чл. 213а, ал. 2 НК

733
734

11

Изнудване - чл. 214, ал. 1 и ал. 3 НК

737

12

Общи стопански престъпления - присвояване –
чл. 201-205 НК, злоупотреба с доверие - чл. 217
НК, безстопанственост - чл. 221-223 НК, чл.225227 НК, Престъпления против отделни
стопански отрасли - чл. 228-240 НК,
Престъпления против паричната и кредитната с

13

Престъпления против кредиторите - чл. 227б 227е НК

712, 713,
714, 716,
717; 741;
805, 806,
808, 810;
812, 813,
814, 815,
816, 817,
818; 833
811

10

Н-09-Приготовление за грабеж чл. 200 НК
Н-09-Длъжностно присвояване чл. 201 НК
Н-09-Длъж.присв.,и др.пре-е
чл.202,ал.1,т.1/т.2 НК

714

Документна измама, при която полученото без правно
727
основание имущество е от фондове на Европейския съюз
или предоставено от тях на българската държава - чл. 212,
ал. 3 НК
Документна измама в големи размери или
728
представляваща опасен рецидив - чл. 212, ал. 4 НК
Измама по чл.212а НК
730
Привилегирован състав на измама - чл. 212б НК
731

10

Коеф. Съкратено наименование на групата

Н-10-Документна измама - чл.
212, ал. 1 и ал. 2 НК
Н-10-Док.измам от фондове на
ЕС или чл.212,ал.3 НК

1.7

0.7

Н-10-Док.измам гол.р-ри/опасен
рец. чл.212,ал.4 НК
Н-10-Измама по чл.212а НК
Н-10-Привилегирован състав на
измама - чл. 212б НК
Н-10-Застрахователна измама чл. 213 НК
Н-11-Рекет - чл. 213а, ал. 1 НК
Н-11-Квалифицирани състави
рекет чл.213а,ал.2 НК
Н-11-Изнудване - чл. 214, ал. 1 и
ал. 3 НК
Н-12-Общ.стоп.пр.-чл.201205/217/221-223/225-240

Н-13-Престъпл. против
кредиторите чл.227б-227е НК
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Групи наказателни дела по законово основание

кодове в
групата

901, 902,
903, 904,
905; 912

14

Престъпления против реда на управлението чл. 269-277 НК, Престъпления, свързани с
единично нарушаване границите на страната чл. 279-281 НК, Други престъпления по служба чл. 284 - 285 НК
Незаконно преминаване през границата - чл. 279 НК

14

Незаконно превеждане през границата - чл. 280 НК

911

14

Престъпление по служба - чл. 284 НК

919

14

Престъпление по служба - чл. 284а - чл. 284в НК

920

14

Престъпление по служба - чл. 285 НК

921

15

Престъпления против правосъдието - чл. 286299 НК, без чл. 287а НК

14

16

17

17
17
18

18

18
18
19
20

21

0.7

910

922, 923,
925, 926,
927, 928,
929, 930,
931
Глава IX ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - чл. 1001, 1002,
308-319 НК
1003, 1004,
1005, 1006,
1007
Хулиганство и самоуправство - чл. 323 - 325 НК, 1201, 1204,
Телесна повреда по чл. 161 ал. 1 НК и други
1205, 1208,
престъпления по глава Х НК
1209, 1210,
1211, 1212
Хулиганство - чл. 325, ал. 1 НК
1206
Квалифицирани състави на хулиганство - чл. 325, ал. 2, 3
и 4 НК
Престъпления по транспорта - чл. 343-343а,
Други престъпления по транспорта - чл. 344346а, Престъпления по съобщенията - чл. 347348а, Престъпления по чл.348б НК
Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта чл. 343, ал. 1, б. "а" и б. "б" НК

Коеф. Съкратено наименование на групата

0.9

Н-16-Глава IX
ДОКУМ.ПРЕСТЪПЛЕНИЯ чл.308319 НК

0.7

Н-17-Хулиг.чл.323325,Тел.пов.чл.161,ал.1 др.гл.Х

1.1

1312

Причиняване на телесна повреда при управление на МПС 1314
в квалифицирани случаи - чл. 343, ал. 3, б. "а" НК
Противозаконно отнемане на МПС - чл. 346 НК
1321
Престъпления по транспорта - чл. 343б, 343в,
346б
Престъпления против народното здраве и
против околната среда - чл. 349-353з, чл.355356 НК, Други общоопасни - чл. 356а - 356б НК,
Престъпления при използване на атомна
енергия за мирни цели - чл. 356г - 356д, чл.
356й, чл. 356к НК и други престъпления по

Престъпления, свързани с противозаконна
дейност с наркотични в-ва - чл. 354-354в (без
чл.354а, ал. 1 и 2, чл. 354б) НК

Н-14-Незаконно преминаване
границата чл.279 НК
Н-14-Незаконно превеждане през
границата чл.280 НК
Н-14-Престъпление по служба чл. 284 НК
Н-14-Престъпление по служба
чл.284а-чл.284в НК
Н-14-Престъпление по служба чл. 285 НК
Н-15-Прест.против правосъд.
чл.286-299 НК,без 287а

0.5

1207
1316, 1319,
1320

Н-14-Прест.против упр-то-269277/279-281,284-285

1317, 1318

0.5

1301, 1303,
1305, 1306,
1307, 1308,
1322, 1325,
1326; 1328,
1329, 1330,
1331, 1337,
1338, 1339
1336

0.5

0.7

Н-17-Хулиганство - чл. 325, ал. 1
НК
Н-17-Квалиф.състави
хулиганство чл.325,ал.2,3,4
Н-18-Прест.транс.343-343а,344346а,съоб.347-348б

Н-18Прич.тел.повр.щети.чл.343,ал.1,б
."а"/б."б"
Н-18-Прич. Тел.повр. МПС в
случаи 343,ал.3,б."а"
Н-18-Противозаконно отнемане
на МПС - чл. 346 НК
Н-19-Прес.транспорта - чл. 343б,
343в, 346б
Н-20-Престъпления против
народното здраве

Н-21-Прест.нарк.в-ва 354354в,без 354а,ал.1/2,354б
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21
22

Групи наказателни дела по законово основание

Състави на придобиване и държане на наркотични
вещества - чл. 354а, ал. 3, 4 и 5 НК
Основен състав на отглеждане на растения с цел
производство на наркотични вещества - чл. 354в, ал. 1 НК
Наказателни дела от частен
характер;Наказателни дела от частен характер обида и клевета.
ЧНД по молби за реабилитация, производства
по чл. 323 НПК

кодове в
групата

Коеф. Съкратено наименование на групата

1333
1335
1700, 1710,
1720

1

2400

0.3

ЧНД по предложения за принудителни
2410
медицински мерки по чл. 89 НК
25 ЧНД по искания за задължително настаняване и 2420
лечение по Закона за здравето
26 ЧНД по молба за определяне на общото
2130
наказание
26 в т.ч. Производство за определяне на общо наказание по 2110
чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)
26а Производства по приложението на чл. 78а от НК 4350

0.3

23

24

3030, 2430,
2520

28
28

ЧНД по чл. 222, чл. 223 НПК, ЧНД по делегация
на български и чуждестранни съдилища по
наказателни дела
ЧНД по ЗБППМН
ЧНД-Производство по чл. 24 ЗБППМН

28

ЧНД-Производство по чл. 24а ЗБППМН

2510

29

ЧНД във връзка със съдебен контрол върху
мерките за процесуална принуда, ЧНД по
ЗИНЗС

30

ЧНД във връзка със съдебния контрол по чл.
243 НПК

2320, 2330,
3010, 3020,
3070, 3080,
3090, 3100,
3110, 3120,
3130, 3140,
3150
3040

31

ЧНД във връзка със съдебния контрол по чл.
3050
244 НПК
ЧНД по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 3060
НПК

27

32

33
34

Административнонаказателни дела: АНХД по
УБДХ и по ЗООРПСМ (спортно хулиганство)
Административнонаказателни дела по ЗАНН:
KAT, МВР;

2500, 2510
2500

4360, 4370,
900А
4010, 4260

0.4
0.6

Н-21-С-ви придоб.държане
нарк.ве-ва 354а,ал.3,4и5
Н-21-Осн.с-в отгл.на раст. за
нарк.в-ва 354в,ал.1
Н-22-Накдела от частен характер;
обида и клевета.
Н-23-ЧНД молби
реабилитация,произ-ва по чл.323
НПК
Н-24-ЧНД предл.принудителни
медиц.мерки чл.89 НК
Н-25-ЧНД искания задълж.
Настан.Закона за здравето
Н-26-ЧНД по молба за
определяне на общонаказание
Н-26-Пр.опр.нак.по 23-27
НК(кум.306,ал.1,т.1 НПК)

съгл. Н-26а-Производства по
чл.25 приложението на чл.78а от НК
, т.4а
от
Прав
илат
а
0.1
Н-27-ЧНД-222,223 НПК,ЧНД
делег.бъл.чуж.съд.нак.д.
0.4

0.3

Н-28-ЧНД по ЗБППМН
Н-28-ЧНД-Производство по чл. 24
ЗБППМН
Н-28-ЧНД-Производство по чл.
24а ЗБППМН
Н-29-ЧНД съд.контр.върху
мерк.принуда,ЧНД по ЗИНЗС

съгл. Н-30-ЧНД във връзка със
чл.25 съд.контрол по 243 НПК
, т.4
от
Прав
илат
а
0.4
Н-31-ЧНД във връзка със
съд.контрол по 244 НПК
0.06 Н-32-ЧНД по
чл.146,чл.158,чл.161,чл.164,чл.16
5 НПК
0.3
Н-33-Адм.-АНХД по УБДХ и по
ЗООРПСМ(сп.хулиг.)
0.5
Н-34-Админ-наказателни дела по
ЗАНН:KAT,МВР
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Групи наказателни дела по законово основание

кодове в
групата

Коеф. Съкратено наименование на групата

Административнонаказателни дела по ЗАНН:
КФН, НЗОК
Административнонаказателни дела по ЗАНН:
НАП; АДФИ; Агенция "Митници"; ДНСК

4020, 4030

1

4040, 4050,
4060, 4070

0.7

37

Административнонаказателни дела по ЗАНН:
КРС; СЕМ; КХ; КЗП; ДАДРВВЗ;
КЗДискриминация; ДАНС; Патентно ведомство;
ДАЯР; ДАМТН; КЗЛД; Агенция за закрила на
детето; Министерство на културата, КЕВР,
Други АНД

38

Административнонаказателни дела по ЗАНН:
ДИТ; ДКСБТ; ИААА; БАБХ; Общини; ИАРА;
МОСВ; Сметна палата; РИОСВ; РДГ; Здравна
инспекция

39

ЗЕС, чл. 159а НПК, вкл. чл.68 ЗМВР

4080, 4090, 0.7
4100, 4110,
4120, 4130,
4140, 4150,
4160, 4170,
4180, 4190,
4200, 4210,
4320, 4380
4220, 4230, 0.5
Н-384240, 4250,
Адм.ЗАНН:ИААА;БАБХ;ИАРА;МО
4270, 4280,
СВ;РИОСВ;РДГ;Други
4290, 4300,
4310, 4330,
4340
2530, 2540, 0.06 Н-39-ЗЕС, чл. 159а НПК, вкл.
2550, 3061
чл.68 ЗМВР
съгласно началния шифър/код на престъпление

35
36

НОХД-споразумение

Н-35-Админ-наказателни дела по
ЗАНН:КФН,НЗОК
Н-36-Админ.д.по
ЗАНН:НАП;АДФИ;Аген."Митници"
;ДНСК
Н-37Адм.д.ЗАНН:КРС;СЕМ;КХ;КЗП;ДА
ДРВВЗ;ДАНС;Др.АНД

Приложение - списък шифри по наказателни и граждански дела от ВСС
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Таблица №3

Таблица 3 – изпълнителни дела
Съдебно изпълнително дело
1120
1210
1220
1230
1310
1320
1330
1340
1400
1500
1110

частни държавни вземания
в полза на банки
в полза на търговци
в полза на други ЮЛ
за издръжки
по трудови спорове
предаване на дете
други (Частни)
IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ РЕШЕНИЯ
V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ
публични държавни вземания

14.11.2017г.
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