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З А П О В Е Д 
№ 150 

Гр.Монтана, 22.04.2016г. 
 

  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 по протокол №37/29.09.2015г., от заседание на Комисия 
“Професионална квалификация, информационни технологии и статистика“ към Висш 
съдебен съвет относно внедряване в експлоатация във всички съдилища на 
Централизираната система за случайно разпределение на дела (ЦСРД), считано от 
01.10.2015г. - софтуер на фирма "Смарт Системс 2010" ЕООД с интернет адрес  
https://webrand.justice.bg, както и решение по точка втора на Общо събрание на съдиите при 
Районен съд Монтана от 28.03.2016г., 

 
НАРЕЖДАМ: 

 
1. ИЗМЕНЯМ Вътрешните правила за случайно разпределение на дела в РС 

Монтана, считано от датата на заповедта, както следва: 

 т.1 се изменя и допълва: 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 т.11 се добавя – 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). 

 2. 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. 

3. Да се актуализират Вътрешните правила за случайно разпределение на дела 
при РС Монтана във връзка с издаването на КЕП на съдиите от гражданско отделение за 
работа със Система за Случайно Разпределение на Делата(ССРД) през периода на 
дежурство на съответния съдия, в т.ч. и на Интернет страницата на РС Монтана – 
отговарят административен секретар и системен администратор. 
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