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ВЪТРЕШНИ

ПРАВИЛА

ЗА СЛУЧАЙНОТО ЕЛЕКТРОННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА
И НАТОВАРЕНОСТТА НА СЪДИИТЕ
В СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

Настоящите правила са изготвени на основание Закона за съдебната власт,
Правилника за администрация на съдилищата, решение на Висшия съдебен
съвет, взето по протокол № 23 от заседанието, проведено на 07.05.2015 година,
Единната 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/
04.12.2014 година, изменена и актуализирана по протокол № 13/19.03.2015
година, изм. с решение на СК на ВСС по протокол №1/10.01.2017 година и
Правилата за оценка на натовареността, приети с решение на Висшия съдебен
съвет, взето по протокол № 62 от заседанието, проведено на 16.12.2015 година,
изм. и доп. по протокол № 15/24.03.2016 година, изм. и доп. с решение на СК на
ВСС по протокол № 23/08.11.2016 година, изм. и доп. по протокол №
29/20.12.2016 година. Те са част от Системата за финансово управление и
контрол на Специализиран наказателен съд.

С тези правила се цели да се постигне:
• Ефективно
приложение
на принципа
на случайния
избор и
невъзможност за манипулиране;
• Гарантиране на прозрачност при разпределение на делата;
• Отчитане на особеностите на отделните видове дела и равномерност
при разпределението им;
Единното регулиране на правилата за случайното разпределение на делата
ще гарантира изпълнението на следните приоритети:
• Безпристрастност, гарантираща независима съдебна власт и обективно
правосъдие;
• Равномерност на натоварването и качество на правораздаването,
даващи отговор на очакванията за бърз и справедлив процес;
• Ефективност на органите на съдебната власт, включваща и
организацията на съдебната дейност;
• Прозрачност на съдебната дейност, редуцираща съмненията за
корупционни практики.
Вътрешните
правила уреждат условията
и реда за работа с
Централизираната програма на разпределение на делата, образувани в СпНС,
както и реда на упражняване на контрол върху работата с програмата.
Целта на вътрешните правила е установяване на ясни правила при работа
с Централизираната програма за разпределение на делата на случаен принцип и
натовареността на съдиите в съда.
РАБОТА С ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА ПРОГРАМА ЗА СЛУЧАЙНО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1. Централизираната програма за случайно разпределение на делата е
WEB програмен продукт, инсталиран на сървър, находящ се във Висшия съдебен
съвет и достъпен чрез Интернет от персоналните компютри на председателя,
заместник-председателите, съдии, на които със заповед на председателя им е
възложено да разпределят дела, системния администратор и съдебния
администратор в Специализирания наказателен съд.
2. Предназначението на програмата е разпределение на делата на случаен
принцип и документиране на направения избор.
3. Всяко от лицата, които имат право да работят с Централизираната
програма за случайно разпределение на делата има достъп до програмата чрез
Интернет, електронен подпис, настроен IE, потребителско име и парола. Достъпът
до програмата се осъществява с КЕП, потребителско име и парола, които се
въвеждат всеки път при отваряне на програмата.
4. Входящите книжа в Специализирания наказателен съд, които се
образуват в дела, постъпват в регистратурата или в регистратурата за
класифицирана информация. Съответният деловодител в регистратурите поставя
Регистрационен номер, дата на постъпване на документа, а когато е необходимо,
с оглед спецификата на съответното производство, и час на постъпване на
документа.

5. Книжата, по които се образуват дела се докладват най-късно на
следващия ден от постъпването им на административния ръководител или
неговите заместници, които образуват делото чрез Централизираната програма за
случайно разпределение на делата, разпределят го и подписват с КЕП протокола
за разпределение.
6. Книжата, по които се образуват дела, които трябва да се разгледат
от дежурен съдия за времето от 17.00 ч. до 8.30 ч. или събота и неделя, се
докладват за обработване и подписване с КЕП в Централизираната система
за случайно разпределение на делата на следващия работен ден.
7. Възможност за работа с Централизираната програма за случайно
разпределение на делата имат Административният ръководител - Председателят
на Специализирания наказателен съд и заместниците на административния
ръководител- заместник-председателите на Специализирания наказателен съд.
8. Извън лицата, посочени в т.7, достъп до програмата може да има и
съдия, който притежава КЕП, но при изрична заповед на Административния
ръководител - Председател на Специализирания наказателен съд, в която се
посочва конкретният повод за това.
9. Началната информация /групи дела, докладчици, натовареност и други/
се въвежда или променя от Председателя или заместник-председателите на
Специализирания наказателен съд, при спазване на настоящите правила.
В Централизираната програма за случайното разпределение на делата в
Специализирания наказателен съд по решение на общото събрание на съдиите
са обособени следните групи дела:
- „НОХД" - всички наказателни дела от общ характер;
- „НОХД - 1" - делата с изключително голяма фактическа и правна
сложност, като за критерии се вземат броят подсъдими,броят свидетели,
броят томове, сложност на описаното престъпление в обвинителния акт;
- „Разширен състав" - когато съдът трябва да заседава в състав 2-ма
съдии и 3-ма съдебни заседатели - по дела, по които следва да се
определи втори съдия, различен от докладчика;
- „Споразумения" - по делата, внесени в съда със споразумение;
- „ЧНД" - всички частни наказателни дела, които се разглеждат в закрито
заседание, без протоколите за обиск, претърсване и изземване;
- „ЧНД - протоколи" - всички частни наказателни дела, образувани по
искания за разрешаване или одобряване на обиск, претърсване и
изземване;
- „ЧНД - ОСЗ" - всички частни наказателни дела, които се разглеждат в
открито съдебно заседание - мерки по чл. 64 и чл. 65 НПК, кумулации и
др., без разпитите на свидетели и обвиняеми пред съдия;
- „ЧНД - разпити" - всички частни наказателни дела, образувани по
исканията по чл. 222 и чл. 223 НПК;
- „СРС" - всички частни наказателни дела образувани по искания по
ЗСРС.

В централизираната програма за случайното разпределение на делата в
Специализирания наказателен съд по решение на Общото събрание е заложена
следната натовареност на съдиите:
Всички съдии по всички групи дела са с натовареност 100%, с изключение
на:
- Георги Ушев - 1 състав - 60% натовареност за всички групи дела, с
изключение на групи „НОХД-споразумения" и „СРС", за които
натовареността е 100%.
- Стоян Тонев - 2 състав - 70% натовареност за всички групи дела, с
изключение за група „СРС", за която натовареността й е 100 %.
- Мариета Неделчева - 5 състав - 70% натовареност за всички групи
дела, с изключение за група „СРС", за която натовареността й е 100 %.
10. Изключването от разпределение или намаляване на процента на
натовареност се извършва със Заповед на Председателя на СпНС след писмена
молба на съдията, в която следва да се посочат и причините за това. След
отпадане на основанието за намаляване на процента или изключване от
разпределение, Председателят увеличава процента или включва съдията в
разпределение.
11. В случай, че в определен период председателят на съда е неотложно
ангажиран с административна или представителна дейност, свързана с работата
на съда или има по-голям брой постъпили дела, то той може да се изключи от
разпределение за определен период.
12. Използване на режим „ръчно" разпределение:
- При прекратяване на съдебното производство и връщане на делото
на прокурора по чл. 249, ал. 2, вр. чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК и по чл. 288, т. 1 НПК,
както и производства по чл. 243 НПК, когато е прекратено за доокомплектоване с
документи, при следващото внасяне на делото, то се разпределя на
първоначално определения съдия-докладчик;
- При връщане, след инстанционен контрол за продължаване на
съдопроизводствените действия при отменени определения, с които се
прекратява съдебното производство и делото се изпраща по подсъдност, или
определения след повдигнат спор за подсъдност, делото се разпределя на
първоначално определения съдия-докладчик;
- Когато има постъпили няколко молби от обвиняеми по едно и също
досъдебно производство /напр. по чл. 368 НПК/, първата постъпила по време и
входирана с най-малък номер молба се разпределя на случаен избор, а
останалите се разпределят на същия съдия-докладчик;
- Когато има постъпили няколко искания по ЗСРС, които са по едно
оперативно дело или прокурорска преписка, първото постъпило по време и
входирано с най-малък номер се разпределя на случаен избор, а останалите се
разпределят на същия съдия /председател или заместник-председатели/;
- Когато има постъпили искания по ЗСРС за продължаване на срока,
те се разпределят на съдията, който е дал първоначалното разрешение;

- Ако по време на дежурство постъпи дело, което следва да се
разгледа от дежурен съдия и единият от двамата дежурни съдии е в съдебно
заседание, делото може да се разпредели на другия дежурен съдия;
- Ако по време на нощно дежурство /от 17.00 ч. до 08.30 ч./ и
дежурство през почивни и празнични дни постъпят дела.
13. Изключване на съдия от автоматично разпределение на дело:
- Когато е налице някое от основанията на чл. 29 НПК, съответният
съдия се изключва от програмата за разпределение;
- Когато делото следва да се разгледа в кратки процесуални срокове,
а съдия/съдии са в отпуск, командировка и др., те се изключат от програмата за
разпределение;
- Ако по конкретно досъдебно производство повече от десет съдии от
състава на съда са се произнасяли по мерки за неотклонение на подсъдимите по
делото, при следващо постъпило такова искане, то се разпределя, като се
изключват останалите съдии от съда, за да се осигури възможност за прилагане
на случайния принцип за разпределение на делото при постъпването му в съда за
разглеждане по същество;
14. Функцията „преразпределение" се използва когато от разпределящия са
били пропуснати някои от гореописаните обстоятелства или неправилно е била
определена групата на делото. В тези случаи делото се разпределя отново чрез
Централизираната програма.
15. Функцията „регистриране на съществуващо дело" се използва когато
трябва да се определи нов съдия-докладчик по дела, образувани преди
01.10.2015 година.
16. При отвод
на съдия-докладчик
от разглеждане
на дело,
Централизираната програма за случайно електронно разпределение на делата му
отнема 1 брой дело от същата група дела.
При отвод на съдия-докладчик от разглеждане на дело след одобрено
частично споразумение или отказ да се одобри споразумение, следва да се
добави 1 брой дело от същата група дела /до решаване на този проблем от
страна на ВСС/, тъй като съгласно чл. 76, ал. 10 ПАС частичното споразумение и
отказ да се одобри такова се отчитат статистически на всеки от определените
съдии-докладчици.
Когато на съдия се разпредели НОХД, по което вече е прекратявал
съдебното производство, му се отнема 1 брой от тази група дела, тъй като на
практика това дело не трябва да се води новоразпределено за него.
Когато на съдия се разпредели НОХД, по което е прекратил наказателното
производство, но актът му е отменен и делото е разпределено на друг съдия
докладчик, му се отнема 1 брой от тази група дела.
17. На дежурен съдия се разпределят всички дела, по които се налага
незабавно произнасяне от съда: по чл. 61, ал.З и ал. 5 НПК; по чл. 64 НПК; по чл.
68, ал.4 НПК; по чл. 72, ал. 1 НПК; по чл. 158 НПК; по чл. 159а НПК; по чл. 161
НПК; по чл. 164 НПК; по чл. 222 НПК; по чл. 223 НПК; по чл. 362-367 НПК и
исканията към съда по ЗЕС.
18. Към всяко разпределено дело се прилага подписан протокол от избор
на съдия-докладчик.

19. Вторият подписан екземпляр от протокола по т.18 се съхранява при
Председателя на Специализирания наказателен съд, който ги подрежда в
регистър. Регистърът се приключва с изтичането на календарната година.
20. Тези вътрешни правила са приети на Общо събрание на съдиите в
Специализирания наказателен съд, проведено на 06.03.2017 година.

