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З А П О В Е Д 
№ 80 

Монтана, 04.04.2014г.  

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 Решение от 03.04.2014г. на работна група състояща се от гражданските съдии 
при РС Монтана, сформирана със Заповед №24/04.02.2014г. на Административен 
ръководител – Председател на РС Монтана 

НАРЕЖДАМ: 
                 

      І.ДОПЪЛВАМ считано от 04.04.2014г. Вътрешните правила за случайно 
разпределение на дела в РС Монтана както следва: 

     1.Създава се 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; 

      2.Създава се 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. 

     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 допълнения, в т.ч. и на Интернет страницата на РС 
Монтана – отговарят административен секретар и системен  администратор; 
 

  
 

                                                         АДМИНИСТРАТИВЕН  
РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА: 
                                     /КРАСИМИР СЕМОВ/ 
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№ 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) 
1 220-ГР-Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци - 

(дела от с/у търговци) 
1 300-ГР-Вещни искове - (чл.108 - чл.109 от ЗС) 
1 300-ГР-Вещни искове - (чл.32, ал.2 от ЗС) 
1 300-ГР-Вещни искове - (чл.75 - чл.76 от ЗС) 
1 300-ГР-Вещни искове - (чл.53, ал.2 от ЗКИР) 
1 400-ГР-Делби - (делба на УПИ) 
1 400-ГР-Делби - (делба на земеделски земи и гори) 
1 400-ГР-Делби - (делба на СИО) 
1 800-ГР-Други дела - (дела по ЗОДОВ) 
1 800-ГР-Други дела - (дела по ЗУТОССР) 

 
 
 


	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 Решение от 03.04.2014г. на работна група състояща се от гражданските съдии при РС Монтана, сформирана със Заповед №24/04.02.2014г. на Административен ръководител – Председател на РС Монтана

