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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА  

И ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОТЧИТАНЕ  

НА НАТОВАРЕНОСТТА НА СЪДИИТЕ 

 

І. ЦЕЛИ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основната, правораздавателната дейност на всеки съд е 

разглеждането и решаването на постъпилите дела. 

Началото на съдебния процес се поставя с образуването и 

разпределението на делата. 

С Вътрешните правила за случайно разпределение на делата и 

определяне и отчитане на натовареността на съдиите се цели да се 

установи ефективно приложение на принципа на случайния подбор и 

невъзможността за манипулиране, гарантиране документираност и 

прозрачност при разпределението на делата, отчитане особеностите на 

отделните видове дела и равномерност на натоварването на съдиите. 

 

1. Разпределението на делата в Районен съд - Севлиево се извършва 

на принципа на случайния подбор, чрез електронно разпределение, 

съобразно поредността на постъпването им, по материя и видове дела, при 

спазване изискванията на чл. 9, ал. 1 от Закона за съдебната власт. 

2. За разпределението на делата се използва Централизираната 

система за случайно разпределение на делата (ЦССРД), утвърдена с 

решение на Висшия съдебен съвет (ВСС) и въведена в експлоатация от 

01.10.2015 г.  

3. Оценката на натовареността на съдиите се извършва съобразно 

Правилата за оценка на натовареността на съдиите, приети с решение на 

ВСС, в сила от 01.04.2016 г. В изпълнение на Правилата за оценка на 

натовареността на съдиите е разработена Система за изчисляване на 

натовареността на съдиите (СИНС), която чрез автоматична връзка 

генерира данни от ЦССРД и отразява информацията за натовареността на 

съдиите - групите дела, първоначалните и коригираните коефициенти за 

тежест, както и разполагаемото годишно време на всеки съдия. 

Коефициентът на тежест се генерира автоматично от системата, след 

определяне шифъра на делото. Системата от коефициенти се прилага по 
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еднакъв начин за всички съдилища и съдии в зависимост от вида и 

тежестта на разглежданите дела, като измерител и еквивалент на реално 

изразходвано време, предварително определено по всички групи дела. 

 

 

ІІ. ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ДЕЛА 

 

1. Достъп до ЦССРД имат: 

- Административният ръководител-председател на Районен съд 

– Севлиево и съдиите от районния съд; 

- Системният администратор – при проблем от технически 

характер. 

2. Лицата, определени да работят с ЦССРД и да извършват 

разпределение на делата, получават достъп чрез индивидуална парола и 

квалифициран електронен подпис. 

3. Разпределението на делата, с изключение на тези, които се 

разглеждат по дежурство, се извършва от административния ръководител – 

председателя, а в негово отсъствие - от съдията, който с изрична заповед е 

определен да изпълнява функциите на административен ръководител. При 

невъзможност на председателя или на съдията, определен да изпълнява 

функциите му, да извърши разпределението на делата, същото се извършва 

от съответния дежурен съдия.  

4. Разпределението на делата, които се разглеждат по дежурство, 

се извършва от съответния дежурен граждански или наказателен съдия.   

 

 

IІІ. ГРУПИ НА ДЕЛАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

1. Групите на делата за разпределение в Районен съд – Севлиево 

са, както следва: 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

- Искове по СК – (в тази група се разпределят делата по СК, които 

не подлежат на разпределение в някоя от останалите групи по СК); 

- Развод и недействителност на брака; 

- Развод по взаимно съгласие; 

- Издръжка; Изменение на издръжка; 

- Облигационни искове; 

- Облигационни искове – непозволено увреждане, включително 

искове по КЗ; 

- Дела от и срещу търговци; (отм. с решение на ОС от 19.12.2017 

г.); 
- Искове по чл. 124, ал. 1 от ГПК - (в тази група се разпределят 

установителни искове, които не подлежат на разпределение в някоя от 
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останалите групи); 

- Искове по чл. 422 от ГПК; 

- Вещни искове; Дела от административен характер;  

- ДЕЛБИ, включително искове, свързани с възстановяване на 

запазена част от наследство; 

- Искове по КТ (без искове по чл. 200 и чл. 344 от КТ); 

- Искове по чл. 200 и чл. 344 КТ; 

- Дела по Закона за защита от домашното насилие; 

- ДРУГИ ДЕЛА (в тази група се разпределят дела, които не 

подлежат на разпределение в никоя от останалите групи); 

- Обезпечение на бъдещ иск и обезпечение на доказателства; 

- Молби по чл. 165, ал. 4 вр. с чл. 130, ал. 3 СК (за теглене на 

средства от банковите сметки на лица, настанени в социални заведения); 

- Дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК и ЗКИ; 

- ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА по дежурство; 

- ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА - отвод 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  

- Престъпления против личността; 

- Престъпления п/в правата на гражданите; Престъпления п/в брака, 

семейството и младежта; Престъпления п/в стопанството; Престъпления 

п/в финансовата, данъчната и осигурителната системи; Престъпления п/в 

дейността на държавни органи и обществени организации; Документни 

престъпления; Престъпления п/в реда и общественото спокойствие; 

- Престъпления против собствеността; 

- Общоопасни престъпления; 

- Престъпления, свързани с наркотични вещества; 

- Дела, образувани по реда на чл. 382 НПК (споразумения); 

- НЧХД; 

- Дела по чл. 78а НК; ЗБППМН; 

- Реабилитации; Кумулации; 

- Задължително лечение по ЗЗ и принудително лечение по чл. 89 НК; 

- Мерки за неотклонение по чл. 65 НПК; 

- Обжалване на прекратяване или спиране на НП; 

- ДРУГИ ЧНД (дела, които не попадат в нито една от останалите 

групи); 

- АНД по група 34 от Приложение № 2.1. от Правилата за оценка на 

натовареността на съдиите (ПОНС): КАТ, МВР и други АНД; 

 - АНД по група 35 от Приложение № 2.1. от ПОНС: КФН, НЗОК; 

- АНД по група 36 от Приложение № 2.1. от ПОНС: НАП, АДФИ, 

Агенция „Митници“, ДНСК; 

- АНД по група 37 от Приложение № 2.1. от ПОНС: КРС, СЕМ, КХ, 

КЗП, ДАДРВВЗ, КЗДискриминация, ДАНС, Патентно ведомство, ДАЯР, 

ДАМТН, КЗЛД, Агенция за закрила на детето, Министерство на културата; 

- АНД по група 38 от Приложение № 2.1. от ПОНС: ДИТ, ДКСБТ, 
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ИААА, БАБХ, Общини, ИАРА, МОСВ, Сметна палата, РИОСВ, РДВ, РДГ, 

Здравна инспекция; 

- НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА по дежурство - (делата, образувани по 

реда на чл. 154, ал. 2 и 3 от Закона за здравето, които се разглеждат от 

дежурен съдия, се разпределят в група „Задължително лечение по ЗЗ и 

принудително лечение по чл. 89 НК“);  

- НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - отвод 

 

2. В случаите на отвод на всички наказателни съдии по 

конкретно наказателно дело или отвод на всички граждански съдии по 

конкретно граждански дело, съответното дело се разпределя между всички 

съдии, разглеждащи граждански дела, съответно наказателни дела, като за 

целта се ползват нарочно създадени групи за разпределение „Граждански 

дела – отвод“ или „Наказателни дела – отвод“.  

3. Частните граждански дела, имащи за предмет разкриване на 

банкова тайна или сведения от Централния депозитар, се разпределят на 

дежурния наказателен съдия. 

4. Съдиите, разглеждащи наказателни дела, участват заедно с 

гражданските съдии в групите за разпределение на частни гражданскки 

дела от заповедното производство и по молби за теглене на средства от 

банковите сметки на лица, настанени в социални заведения.   

5. Делата по чл. 65 от НПК, имащи за предмет разглеждане на 

искания за изменение на взетата мярка за неотклонение задържане под 

стража, се разпределят между всички съдии, разглеждащи граждански 

дела.  

6. (отм. с решение на ОС от 12.12.2018 г.)  

 

 

IV. ЕЛЕКТРОННО ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕЛАТА И РЕЖИМИ ЗА 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

1. Електронното регистриране/създаване и образуване на всяко дело 

се извършва през интерфейса на ЦССРД от административния 

ръководител-председателя или от съответния съдия. След влизане в меню 

„Дела”, съдията, работещ с програмата, може да избере една от двете 

възможности:  

„Регистриране на новопостъпило дело” - опция, която се избира за 

всяко дело, което в деловодната система има входящ номер, но не е 

образувано. За ЦССРД това е дело, по което за първи път се въвеждат 

входящи данни – вид дело, входящ номер, група, дата на подаване и избор 

на шифър. Въз основа на тези задължителни елементи, след натискане на 

бутона „ОБРАЗУВАНЕ”, системата дава уникален пореден номер, който се 

записва в щемпела върху входящия документ на делото и след това се 

въвежда в деловодната система на съда; 

„Регистриране на съществуващо дело” – опция, която се избира в 
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случаите, в които делото вече поне веднъж е било разпределено чрез 

ЦССРД или за регистриране на старо (съществуващо от предишни години, 

неразпределено досега с тази система) дело, което трябва да бъде 

преразпределено.  

2. Режимите за разпределение са, както следва: 

Автоматичен – системата на произволен принцип избира съдия от 

зададените възможни. Програмата автоматично разпределя всяко дело на 

принципа на случайния подбор и не се дава възможност за определяне на 

друг съдия-докладчик по съответното дело, без да бъде извършено 

преразпределение в ЦССРД, като по този начин манипулирането на избора 

става невъзможно. Централизираната система следи за равномерната 

натовареност на съдиите, чрез възможността делото да се разпредели в 

зависимост от шифъра му. Преразпределение на вече разпределено дело 

може да бъде направено при отвод на първоначално избрания съдия-

докладчик, поради неговото отсъствие или друга основателна причина, 

като извършващият преразпределението задължително следва да впише 

причината за това в съответното поле на системата. 

Ръчен – разпределящият избира определен съдия-докладчик от 

възможните за разглеждане на делото. При извършване на ръчно 

разпределение задължително се вписват причините за това. 

По дежурство – избира се съдия-докладчик съгласно утвърдения 

график за дежурствата по граждански и наказателни дела. 

След извършване на разпределението на екрана се визуализира 

протокол, съдържащ кратка информация за съответното дело - номер, вид, 

година, входящ номер, група на разпределение, статистически шифър, 

разпределен съдия, начина на разпределение (автоматично, ръчно, по 

дежурство). 

Протоколът от извършеното разпределение се подписва с 

квалифициран електронен подпис. 

Разпределящият разпечатва, подписва ръчно протокола и го прилага 

по делото. 

 

 

V. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИНЦИПА ЗА СЛУЧАЙНО 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

1. ПРИ ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

1.1. Разпределяне на определен съдия, чрез използване на режим 

„ръчен”, се извършва в случаите, в които има законово основание някое 

дело да бъде разпределено на определен съдия или да се направи избор 

между определени съдии, като се спазват следните изисквания: 

а) след отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по 

делото, същото се докладва на първоначално определения съдия-

докладчик; 
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б) при връщане на прекратено дело за разглеждане по 

компетентност, след приключване на спор за подсъдност, 

новообразуваното дело се разпределя на първоначално определения съдия-

докладчик; 

в) при разделяне на производството по обективно и субективно 

съединени искове, новообразуваното дело по отделните искове се 

разпределя на първоначално определения съдия-докладчик; 

г) при отказ да се приеме насрещен иск за разглеждане във висящо 

производство, новообразуваното дело по насрещния иск се разпределя на 

съдията-докладчик, определен за разглеждане на първоначалния иск (в 

производството, по което е предявен насрещния иск); 

д) при обединяване на няколко дела (с различен предмет, но между 

едни и същи страни или когато имат връзка помежду си) за разглеждане в 

едно производство, то продължава под номера на първото образувано дело 

и се разглежда от определения по него съдия-докладчик; 

е) при постъпила една и съща искова молба няколко пъти и 

образувани няколко дела, молбата се разглежда по първото образувано 

дело, от първия разпределен докладчик съгласно случайното 

разпределение на делата, а останалите дела се прекратяват; 

ж) при образуване на дело с правно основание по чл. 422 от ГПК 

(иск за съществуване на вземане), делото се разпределя на случаен 

принцип. 

1.2. Разпределяне „без участие на определени съдии” от 

възможните, чрез използване на режим „автоматичен”, се извършва, 

както следва: 

а) когато срокът за насрочване на делото в открито съдебно 

заседание и/или произнасяне с акт по същество изтича в период на 

отсъствие на съдията, поради ползване на отпуск или командироване, във 

връзка с които има издадена съответна заповед, както и в случаите на 

отсъствие поради временна нетрудоспособност; 

б) при връщане на дело за разглеждане от друг състав на същия съд, 

същото се разпределя на случаен принцип, но без участие на съдията-

докладчик, постановил отменение/обезсиления съдебен акт; 

в) при наличие на несъмнено законово основание по чл. 22 от ГПК в 

разпределението да не участва определен съдия;  

Попълването на полето „причина за изключване” е задължително. 

1.3. Разпределяне  „по дежурство“. 

На дежурния съдия, разглеждащ граждански дела, се разпределят 

постъпилите дела, както следва: 

- откази от наследство; 

- разрешения за теглене на влогове или разпореждане с имущество 

на малолетни или непълнолетни или на поставени под запрещение (без 

дела по молби за теглене на средства от банковите сметки на лица, 

настанени в социални заведения, в който случай разпределението е на 

случаен принцип); 
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-  дела по чл. 26 и чл. 30 от Закона за закрила на детето; 

- разрешение за участие в доброволна делба на недееспособни; 

- разрешения за сключване на граждански брак от ненавършили 

пълнолетие лица; 

- разрешение за разпореждане със семейно жилище – лична 

собственост; 

- назначаване на особени представители за сключване на правни 

сделки; 

- дела по Изборния кодекс; 

- други граждански дела, по които съдът се произнася незабавно или 

в срок до 24 часа.    

1.4. Преразпределение на разпределено гражданско дело, чрез 

използване на режим „автоматичен”, се извършва: 

а) при самоотвод или приет отвод на първоначално определния 

съдия-докладчик; 

б) при наличие на предпоставките, установени в действащите в 

Районен съд – Севлиево Правила за заместване на съдия-докладчик за 

времето на неговото отсъствие.  

Разпределящият съдия задължително мотивира причините за 

преразпределението. 

1.5. При временно отсъствие на определения съдия-докладчик, 

неналагащо повторно разпределение на делото, неговите неотложни 

процесуални права и задължения се упражняват от дежурния съдия, 

съгласно графиката за дежурствата на гражданските съдии. 

 

2. ПРИ НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

2.1. Разпределяне на определен съдия, чрез използване на режим 

„ръчен”, се извършва в случаите, в които има законово основание някое 

дело да бъде разпределено на определен съдия или да се направи избор 

между определени съдии, както следва: 

а) при прекратяване на съдебното производство и връщане на делото 

на прокурора по реда на чл. 249, ал. 2, във връзка с чл. 248, ал. 2, т. 3 от 

НПК или по чл. 288, т. 1 от НПК и при следващото внасяне на делото от 

прокуратурата, то се разпределя на първоначално определения на случаен 

принцип съдия-докладчик; 

б) след отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството на 

основание подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на 

първоначално определения съдия-докладчик; 

в) при образуване на ЧНД по чл. 306, ал. 1 от НПК, делото се 

разпределя на съдията-докладчик, участвал в съдебния състав, постановил 

присъдата или последната влязла в сила присъда (в случаите по прилагане 

на чл. 25, ал. 1 от НК). 

2.2. Разпределяне „без участие на определени съдии” от 

възможните, чрез използване  на режим „автоматичен”, се извършва 

както следва: 
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а) при отмяна на съдебен акт и връщане на делото за разглеждане от 

друг състав, делото се разпределя по случайния принцип, но без участието 

на съдията, постановили отменения съдебен акт; 

б) при наличие на несъмнено законово основание по чл. 29 от НПК в 

разпределението да не участва определен съдия;  

в) когато срокът за насрочване на делото в открито съдебно 

заседание и/или произнасяне с акт по същество изтича в период на 

отсъствие на съдията, поради ползване на отпуск или командироване, във 

връзка с които има издадена съответна заповед, както и в случаите на 

отсъствие поради временна нетрудоспособност. 

Попълването на полето „причина за изключване” е задължително. 

2.3. Разпределение „по дежурство“. 

На дежурния съдия, разглеждащ наказателни дела, се разпределят 

постъпилите дела, както следва: 

- по искания на органите на досъдебното производство за 

разрешение или одобрение на процесуални действия; 

- разпити пред съдия; 

- производства по чл. 64 от НПК – искане за вземане на мярка за 

неотклонение задържане под стража или домашен арест (чл. 62 от НПК); 

- жалби по чл. 61, ал. 3 от НПК; предложения и искания по чл. 67, ал. 

1 НПК; жалби по чл. 68, ал. 3 НПК и искания по чл. 68, ал. 5 НПК; искания 

по чл. 69, ал. 2 НПК; искания по чл. 70 НПК; искания по чл. 72, ал. 1 НПК; 

искания по чл. 73, ал. 2 НПК; разрешения по чл. 146, ал. 3 НПК; 

- искания по чл. 40, ал. 4 от ДОПК; 

- по молби за разкриване на банкова или търговска тайна по Закона 

за кредитните институции, Закона за публично предлагане на ценни книги 

и Закона за пазарите на финансовите инструменти, включително в 

случаите, когато се образува частно гражданско дело; 

- производства по чл. 364 от НПК – незабавно производство; 

- производство по чл. 154, ал. 2 и по чл. 158, ал. 3, във вр. с чл. 154 от 

Закона за здравето;  

- административно-наказателни дела за дребно хулиганство по Указа 

за борба с дребното хулиганство или по Закона за опазване на обществения 

ред при провеждане на спортни мероприятия; 

- в случаите по чл. 68, ал. 5 и чл. 125, ал. 3 от ЗМВР; 

- други наказателни дела, по които съдът се произнася незабавно или 

в срок до 24 часа.    

2.4. Преразпределение на разпределено наказателно дело, чрез 

използване на режим „автоматичен”, се извършва: 

а) при самоотвод или приет отвод на първоначално определения 

съдия-докладчик; 

б) в случаите на споразумение, постигнато по чл. 381, ал. 7 от НПК и 

одобрено по реда на чл. 384 от НПК, при разглеждане на делото; 
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в) при наличие на предпоставките, установени в действащите в 

Районен съд – Севлиево Правила за заместване на съдия-докладчик за 

времето на неговото отсъствие.  

Разпределящият съдия задължително мотивира причините за 

преразпределението. 

2.5. При временно отсъствие на определения съдия-докладчик, 

неналагащо повторно разпределение на делото, неговите неотложни 

процесуални права и задължения се упражняват от дежурния съдия, 

съгласно графиката за дежурствата на наказателните съдии. 

2.6. Определяне на съдебни заседатели 
Определянето на съдебни заседатели за участие в съдебни състави 

по наказателни дела се извършва от съдебен деловодител, на случаен 

принцип, чрез програмния продукт САС „Съдебно деловодство”, 

разработен от „Информационно обслужване” АД - Варна. 

При образуване на дело, върнато за ново разглеждане от друг състав, 

при определяне на съдебните заседатели се изключват участвалите в 

съдебния състав при предходното разглеждане на делото. 

Протоколът за извършеното разпределение на съдебните заседатели 

се прилага към съответното дело.           

 

 

VІ. СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

За разпределението на всяко дело програмата за случайно 

разпределение на делата генерира протокол от извършения избор, който 

автоматично се изпраща в сървър на ВСС. Справки за извършените 

разпределения могат да се правят на сайта на ВСС http://webrand.justice.bg/, 

като  този линк е публичен и достъпен за всеки гражданин или 

заинтересована страна. В Интернет-страницата на Районен съд – Севлиево 

е създадена препратка към сайта на ВСС, от където всеки има достъп до 

протоколите от случайното разпределение на делата. 

Протоколът за извършеното разпределение на делото се подписва с 

квалифициран електронен подпис, разпечатва се на хартиен носител, 

подписва се ръчно от извършилия разпределението и се прилага към всяко 

отделно дело.  

 

 

VІІ. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО МАТЕРИЯ, НАТОВАРЕНОСТ И 

КОЕФИЦИЕНТ НА ТЕЖЕСТ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

/изм. с решение на ОС от 12.12.2018 г./ 

 

1. С решение на Общото събрание се определя специализацията на 

съдиите по материя и се определя натовареността на председателя на съда 

и на всеки районен съдия, като се съобразяват изискванията на Правилата 

http://webrand.justice.bg/
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за оценка на натовареността на съдиите, които са в основата на модела за 

отчитане и анализ на натовареността на съдиите от всички съдилища. 

Председателят на съда издава съответна заповед в изпълнение на 

решението на Общото събрание. 

2. Разпределението на делата за всички съдии в началото на всяка 

календарна година започва от равен на 0 (нула) брой дела. 

Индивидуалните проценти за натовареност са част от началната 

информация в централизираната система за случайно разпределение на 

делата, включваща групите дела за разпределение и съдиите, които ги 

разглеждат. В изпълнение на решението на Общото събрание 

председателят на съда издава съответна заповед за въвеждане на началната 

информация в централизираната система за случайно разпределение на 

делата. 

 

 

VІІІ. ОСОБЕНИ ХИПОТЕЗИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ 

КОФИЦИЕНТА НА ТЕЖЕСТ НА ДЕЛАТА 

 

1. Когато съдебното дело има за предмет няколко материални 

закона, групата при образуване на делото се определя по този материален 

закон, който е оценен с най-висок  коефициент, според групите дела, 

посочени в приложения № 1 - 3 от Правилата за оценка на натовареността 

на съдиите. 

2. Корекция на първоначално определения коефициент на тежест на 

делото, чрез неговото увеличаване или намаляване, се извършва по реда, 

утвърден със Заповед № РД – 13 - 163 от 27.06.2016 г. на 

Административния ръководител – председател на Районен съд – Севлиево 

ред. 

3. В случай, че са налице едновременно критериите за увеличаване и 

намаляване на коефициента на тежест на делото, то първо се прилага 

корекцията за увеличаване, а така получената стойност се коригира с 

намаляващ коефициент. 

 

Заключителни разпоредби. 

§ 1. Настоящите Вътрешни правила за случайно разпределение на 

делата и определяне и отчитане на натовареността на съдиите са 

съобразени с изискванията на Закона за съдебната власт, Правилника за 

администрацията в съдилищата, Единната 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 от 4.12.2014 г., 

изменена и актуализирана с решение на ВСС по протокол № 13 от 

19.03.2015 г.) и Правилата за оценка на натовареността на съдиите (приети 

с решение на ВСС от 16.12.2015 г., изм. и доп. с решение от 24.03.2016 г.).   

§ 2. Вътрешните правила са част от разработената в Районен съд – 
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Севлиево система за финансово управление и контрол и са елемент на 

контролната среда.  

§ 3. Настоящите Вътрешни правила за случайно разпределение на 

делата и определяне и отчитане на натовареността на съдиите са приети с 

решение на Общото събрание на съдиите в Районен съд – Севлиево, 

проведено на 30 ноември 2016 г. и влизат в сила от тази дата, като отменят 

Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в Районен съд – 

Севлиево, приети с решение на общото събрание на съдиите, проведено на 

12.12.2014 г., изменени и актуализирани с решение на Общото събрание на 

съдиите, проведено на 12.12.2015 г. и утвърдени със Заповед № 296 от 

15.12.2014 г. и Заповед № РД-13-315 от 15.12.2015 г. на Административния 

ръководител-председателя на Районен съд – Севлиево. 

§ 4. Правилата подлежат на публикуванe в локалната мрежа на съда, 

за сведение и изпълнение, както и на интернет-страницата на Районен съд 

– Севлиево. 

§ 5. Изменението и допълнението на настоящите правила се 

извършва по реда на тяхното приемане. 

§ 6. т. 6 от раздел ІІІ ГРУПИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ влиза в сила от 

01.09.2018 г. 

§ 7. Измененията в настоящите правила, приети с решение на 

Общото събрание, проведено на 12.12.2018 г., влизат в сила от 01.01.2019 

г. 

 

 


