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ЧАСТ ПЪРВА 

ОБЩИ ПРАВИЛА 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1 (1) С настоящите Вътрешни правила за случайно разпределение 

на граждански, наказателни и изпълнителни дела и натовареността на 

съдиите, се установява механизъм, посредством който, при определяне на 

съдия- докладчик, се осигурява спазване на принципа на случайния подбор 

и документиране на направения избор. 

(2) Тези вътрешни правила уреждат реда и условията, при които се 

извършва разпределението на граждански, наказателни и изпълнителни дела 

в Районен съд – Ямбол и индивидуалния процент натовареност на 

председателя, заместник председателя и съдиите по групите дела. 

Чл.2 (1) Разпределението на делата в Районен съд - Ямбол се 

извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно 

разпределение, при пълна прозрачност, добросъвестност и публичност. 

Разпределението в Районен съд - Ямбол се извършва съобразно поредността 

на постъпването на книжата, в рамките на Гражданско отделение, 

Наказателно отделение и Служба ДСИ. 

(2) Дела, чието разглеждане следва да бъде извършено незабавно 

както и тези, които се разглеждат от дежурен съдия, се докладват незабавно 

след постъпването им на лицата, опредени да извършват образуването и 

разпределението на дела. Разпределението на тези дела се извършва като се 

спазва поредността на постъпването им в рамките на тази група. 

 

Глава втора 

ИЗПОЛЗВАН ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

НА ДЕЛАТА 

 

Чл.3 (1) За разпределение на граждански и наказателни дела в 

Районен съд - Ямбол се използва вградената функционалност на Единната 

Информационна Система на Съдилищата (ЕИСС), разработена от 

Информационно обслужване АД. Системата е уеб-базирана и достъпът до 

нея се осъществява единствено с квалифициран електронен подпис (КЕП). 

Системният администратор осигурява достъпа на потребителите на 

системата.  

(2) За разпределение на изпълнителни дела в Районен съд - Ямбол се 

използва централизираната „Система за случайно разпределение на дела“ на  

Висшия съдебен съвет, разработена от Смарт Системс 2010 ЕООД. 

Системата е уеб-базирана и достъпът до нея се осъществява единствено с 

квалифициран електронен подпис (КЕП), потребителско име и парола. 

Системният администратор осигурява достъпа на потребителите на 
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системата съгласно техническите инструкции на разработчика в 

„Ръководство за администратори“. 

 

Чл.4 (1) Въвеждането на началните данни за групите дела, съдийските 

профили и връзките между тях се осъществява от системния администратор 

в съответствие с настоящите вътрешни правила и заповеди на 

Административния ръководител. 

(2) Текущите данни за дежурства и отсъствия на съдиите се въвеждат 

от служител, определен със заповед на Административния ръководител.  

(3) Текущите данни за отсъствия на ДСИ се въвеждат от Ръководител 

служба СИС или лицето, което го замества. 

  

Чл.5 Лицата, които имат достъп до ЕИСС и централизираната 

„Система за случайно разпределение на дела“, са отговорни за 

неприкосновеността на персоналния си КЕП, като не го оставят включен в 

компютъра без надзор, не споделят персоналните си идентификационни 

номера и съхраняват последните отделно от електронния носител. 

 

Глава трета 

 ГРУПИРАНЕ НА ДЕЛАТА ПО СЛОЖНОСТ 

 

Чл.6 (1) Гражданските дела се разпределят по видове сложност, 

които се въвеждат в Единната Информационна Система на Съдилищата 

(ЕИСС) като Групи и са както следва: 
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ВИД НА ГРАЖДАНСКИЯ СПОР законов текст 

1 3 4   

100 
ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, 

ЗЗДет., ЗБЖИРБ 
  

Гражд. дело 1 

101 
Искове по СК - имуществени отношения 

между съпрузи 

чл.29, ал.1-3, чл.30 СК 

и др.  Гражд. дело 1 

102 
Искове за развод и недействителност на 

брака 

чл. 318 СК 

 

  Гражд. дело 1 
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103 
Искове по СК - развод по взаимно 

съгласие 
чл. 50 СК 

 Гражд. дело 1 

104 

Други искове по СК - отношения между 

родители и деца, изменение на  мерки 

относно упражняване на родителски 

права; лични отношения с близки  и др. 

чл 51, ал. 4 СК и чл. 59, 

ал. 9 СК, чл.123-чл.127 

(без ал.1) СК, чл.127а 

СК, чл.128 СК; чл.137 

СК,   Гражд. дело 2 

115 
Производства по ограничаване и лишаване 

от родителски права 
чл. 131 - 135 СК 

 Гражд. дело 2 

116 
Утвърждаване на споразумение за 

родителски права 
чл. 127, ал. 1 СК 

 Гражд. дело 1 

105 
Искове по СК - издръжка, изменение 

 
чл. 139 и сл. СК 

 Гражд. дело 1 

111 
Производства по Закона за защита от 

домашното насилие 
ЗЗДН 

 Дела по ЗЗДН 

112 

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, 

ЗБЖИРБ и ЗСП 

Производства по оказване на съдействие 

по упражняване на права. 

чл. 530 – 607 ГПК; 

чл.26-чл.30 ЗЗДетето; 

чл.3, ал.2 ЗБЖИРБ,  

чл.16в ЗСП  Гражд. дело 1 

200 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ    Гражд. дело 2 

201 
Облигационни искове между 

съсобственици   

чл. 30, ал. 3 ЗС, чл. 31, 

ал. 2 ЗС, чл. 59 ЗЗД, чл. 

61 ЗЗД, чл. 41 ЗС  Гражд. дело 2 

202 
Облигационни искове от/срещу владелец 

 
чл. 72, чл. 73, чл. 74 ЗС 

 Гражд. дело 2 

203 

Искове за обезщетение от деликт; Иск за 

вреди срещу кредитора по Регл. (ЕС) 655 

/2014 

чл. 45 – 54 ЗЗД, чл. 12 

ЗЗД, чл. 403 ГПК, 

имуществена 

отговорност по ЗДФИ, 

чл. 74 ЗЧСИ, чл. 79 

ЗЛОД, чл. 73 от ЗННД, 

чл.13 от Регламент 

(ЕС) № 655/2014, чл. 

631а от ТЗ и други 

искове  Гражд. дело 2 

204 
Искове по ЗОДОВ 

 
  

 Гражд. дело 2 

219 
Искове за обезщетение от неприлагане на 

право на ЕС 
  

 Гражд. дело 2 

205 Искове по ЗЗДискр.    Гражд. дело 2 

206 
Искове, основани на неоснователно 

обогатяване 

чл. 55 – чл. 59 ЗЗД, 34 

ЗЗД, чл. 127 ЗЗД, 143 

ЗЗД, 74 ЗЗД, чл. 155 

ЗЗД  Гражд. дело 2 

207 
Искове, свързани с водене на чужда 

работа без пълномощие 
чл. 60 - чл. 62 ЗЗД 

 Гражд. дело 2 

208 
Искове за недействителност на правни 

сделки 

чл. 26 – 33 ЗЗД, чл. 42, 

ал. 2 ЗЗД и др., чл. 7 

ЗВСОНИ,  Гражд. дело 3 

210 Косвен иск чл. 134 ЗЗД  Гражд. дело 3 

211 Павлов иск 
чл. 135 ЗЗД, чл. 216 

ДОПК  Гражд. дело 3 
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212 

Иск за разваляне на договор с предмет 

вещно право върху недвижим имот и др. 

договори; 

иск за отмяна на дарение 

чл. 87, ал. 3 ЗЗД, чл. 61 

ЗС, чл. 28, ал. 2 ЗАЗ и 

др. 

чл. 227 ЗЗД  Гражд. дело 3 

213 
Иск за обявяване на предварителен 

договор за окончателен 
чл. 19, ал. 3 ЗЗД 

 Гражд. дело 3 

214 

Иск за реално изпълнение на договорно 

задължение; иск за обезщетение за вреди 

от неизпълнение на договорно задължение 

чл. 79 ЗЗД, чл. 82 ЗЗД, 

чл. 86 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД, 

чл. 93 ЗЗД и др.  Гражд. дело 2 

216 Искове по ЗЗПотр.    Гражд. дело 2 

217 Искове по КЗ 

чл. 208 КЗ  /отм./, чл. 

226 КЗ /отм./, чл. 213 

КЗ /отм./, чл. 274 КЗ 

/отм./, чл. 288 КЗ /отм./ 

и други  Гражд. дело 2 

300 ВЕЩНИ ИСКОВЕ    Гражд. дело 3 

302 
Вещни искове  и искания за разпределяне 

на ползването на съсобствена вещ  

чл. 124, ал. 1 ГПК, чл. 

108 ЗС, чл. 109 ЗС, чл. 

109а ЗС, чл.54 ЗКИР 

/ред. ДВ, бр.49/2014 г./ 

чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ, чл. 

13, ал. 8 ЗВСГЗГФ, чл. 

32, ал. 2 ЗС, § 1 от ДР 

ЗКооп., чл. 440 ГПК и 

др.  Гражд. дело 3 

303 
Иск за изкупуване на част от съсобствен 

имот 
чл. 33, ал. 2 ЗС 

 Гражд. дело 3 

304 
Владелчески искове, иск за изваждане от 

жилище в ЖСК 

чл. 75 и чл. 76 ЗС, 

чл. 38а ЗЖСК  Гражд. дело 3 

305 

Искове за отмяна на решение на ОС на 

ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, 

ЗУЕС 

чл. 39, чл. 15 ЗЖСК, 

чл. 26 ЗЖСК, чл.58 ЗК, 

чл.40 и чл.43 ЗУЕС и 

др.  Гражд. дело 3 

306 Искове по ЗУЕС 
чл. 38 ЗУЕС, чл. 48-51 

ЗУЕС, чл. 6 ЗУЕС  Гражд. дело 3 

500 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН    Делби 

501 Делба чл. 34 ЗС, чл. 69 ЗН  Делби 

502 
Искове, свързани с възстановяване на 

запазена част от наследство 
чл. 30 – чл. 37 ЗН 

 Гражд. дело 3 

503 

Иск за недействителност на завещателни 

разпореждания; недействителност на отказ 

от наследство 

чл. 42 - 43 ЗН 

чл. 56 ЗН 
 Гражд. дело 3 

504 Иск за нищожност на делба чл. 75, ал. 2 ЗН  Гражд. дело 2 

505 
Иск за недействителност на разпореждане 

с наследство 
чл. 76 ЗН 

 Гражд. дело 3 

600 УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ    Гражд. дело 3 

601 

Установителен иск за 

право/правоотношение; 

установителен иск за факт; 

установителен иск за нищожност на 

съдебно решение  

чл. 124 ГПК, чл.415, чл. 

424 ГПК, чл. 439 ГПК, 

чл. 254 – 255 ГПК 

/отм./, чл. 270, ал. 2 

ГПК и др.  Гражд. дело 3 
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604 

Искове за установяване съществуване на 

вземане по издадена заповед за 

изпълнение  

чл. 422 ГПК 

 Чл.422 ГПК 

700 ИСКОВЕ ПО КТ    Гражд. дело 2 

701 Искове за трудово възнаграждение  

чл. 128 КТ, чл. 261 – 

чл. 264 КТ, ЗДСл., 

ЗМВР, ЗОВСРБ и 

други специални 

закони  Гражд. дело 2 

702 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ    Гражд. дело 3 

703 
Искове на работника или служителя за 

други обезщетения при непрекратено ТПО 

чл. 213 КТ – чл. 219 

КТ, чл. 225, ал. 3 КТ, 

чл. 226 КТ и др.  Гражд. дело 2 

704 

Искове от/срещу работника или служителя 

за обезщетения, свързани с прекратяване 

на ТПО; обезщетение при неизпълнение 

на договор за ученичество 

чл. 220 – 224 КТ, чл. 

225, ал. 1 и 2 КТ, чл. 

232, ал. 3 КТ, чл. 225, 

ал. 1 ЗСВ и 

предвидените в други 

специални закони  Гражд. дело 2 

705 
Искове за имуществена отговорност на 

работника/служителя 
чл. 203 КТ, чл. 207 КТ 

 Гражд. дело 2 

706 

Искове за защита срещу незаконно 

уволнение и искове за отмяна на наложено 

наказание „забележка” и „предупреждение 

за уволнение” 

чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ, 

чл. 357 КТ 

 Гражд. дело 3 

707 
Иск за недействителност на трудов 

договор 
чл. 74 КТ, чл. 60 КТ 

 Гражд. дело 2 

708 Иск за установяване на трудов стаж ЗУТОССР  Гражд. дело 2 

800 
АДМИНИСТРАТИВНИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
  

 Гражд. дело 3 

900 ОБЕЗПЕЧЕНИЯ    ЧГД 

901 

Обезпечаване на бъдещ иск; частна жалба 

срешу актове на съда в производството по 

чл.389 и сл. ГПК 

  

 ЧГД 

902 Обезпечаване на доказателства    ЧГД 

1000 ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА    ЧГД 

1001 Разкриване на банкова тайна чл. 52, ал. 6 ЗКИ 
 ЧГД 

1002 производства за спиране на въвод 
чл. 524, вр. чл. 523, ал. 

2 ГПК  ЧГД 

1003 
Обжалване на разпределение по чл. 41 

ЗОЗ 
чл. 41 ЗОЗ 

 ЧГД 

1004 

Разрешение за разпореждане с имущество 

на дете; разпореждане със семейно 

жилище с разрешение на районния съдия; 

разрешение за сключване на граждански 

брак; обжалване на действия на органа по 

настойничество и попечителство; 

прекратяване на осиновяване от районния 

съд. 

чл.6, ал. 2 СК; чл.26 

СК, чл.106, ал.8 СК; 

чл.130 СК; чл.161 СК; 

чл.165 СК; чл.129 СК; 

 Дежурство 

1005 Назначаване особен представител 
чл. 29 ГПК, чл. 430 

ГПК,  чл. 11 ДОПК  Дежурство  
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1006 
Приемане на наследство и отказ от 

наследство 
чл. 49 ЗН и чл. 52 ЗН 

 Дежурство 

1016 
Производство по приемане на наследство 

по опис и др. 

чл. 45, чл. 46, чл. 47 

ЗН; чл. 61,  чл. 65, чл. 

66 и чл. 67 ЗН и др.  ЧГД 

1017 

Предоставяне на срок за приемане или 

отказ от наследство по искане на 

заинтересовано лице 

чл. 51 ЗН 

 ЧГД 

1014 Други частни производства 
чл. 448 от ГПК, чл. 93 

ГПК и др.  Дежурство 

1015 
Частни производства по Регламент (ЕС) № 

655/2014  
  

 ЧГД  

1100 
ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - 

ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА 
  

  

1101 Заявленя по чл. 410 ГПК    Чл. 410 ГПК 

1102 Заявленя по чл. 417 ГПК    Чл. 417 ГПК 

1200 
ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - 

РЕГЛАМЕНТИ 
  

 ЧГД 

1201 Процедура по Регламент 1393/2007 г чл. 611, ал. 3 ГПК  ЧГД 

1202 Прицедура по Регламент 1206/2001 г. чл. 617, ал. 1 ГПК  ЧГД 

1203 Процедура по Регламент 861/2007 г. 

чл. 103 ГПК, чл. 624, 

ал. 4 във вр.с чл.23 от 

Регл. 861/2007 г.  ЧГД 

1204 Процедура по Регламент 650/2012 г.    ЧГД 

1205 
Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска 

конвенция от 1965 г. за връчване на книжа 
  

 ЧГД 

1300 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА    Гражд. дело 3 

 Граждански дела с отвод  

 Гр.д. с отвод – 

Гражданско 

отделение 

  Граждански дела с отвод   

  Гр.д. с отвод – 

Наказателно 

отделение 
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(2)Наказателните дела се разпределят по видове сложност, които се 

въвеждат в Единната Информационна Система на Съдилищата (ЕИСС) като 

Групи и са както следва: 
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Описание Законов текст 

200 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 

- Убийства 
  

 НОХД2 

204 
Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 

НК 
чл.117 НК 

 НОХД2 

207 
Убиийство от майка на рожба и убийство на 

новородено с чудовищен вид 
чл.120 - чл.121 НК 

 НОХД2 

208 Убийство по непредпазливост чл.122 ал. 1 НК  НОХД2 

209 

Убийство по непредпазливост с огнестрелно 

оръжие, отровно вещество или две или повече 

лица 

чл.122 ал. 2 НК 

 НОХД2 

212 Криминален аборт чл.126 НК  НОХД2 

213 
Подпомагане или склоняване към 

самоубийство 
чл.127 НК 

 НОХД2 

300 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 

- Телесни повреди 
  

 НОХД2 

301 Тежка телесна повреда чл.128 ал. 1 НК  НОХД2 

302 Средна телесна повреда чл.129 ал. 1 НК  НОХД2 

305 Квалифицирани състави на телесна повреда чл.131 ал. 1 НК  НОХД2 

307 

Лека телесна повреда на съдия, 

прокурор,следовател, лице от състава на МВР, 

държавен или частен съдебен изпълнител и 

помощник - частен съдебен изпълнител, 

митнически и данъчен служител 

Чл. 131, ал. 2, т. 3 и 

4 НК 

 НОХД2 

308 
Тежка или средна телесна повреда, 

представляваща опасен рецидив 
чл. 131а НК 

 НОХД2 

309 

Телесна повреда, причинена в състояние на 

силно раздразнение и превишаване пределите 

на неизбежната отбрана 

чл.132 НК 

 НОХД2 

310 
Тежка или средна телесна повреда, причинена 

по непредпазливост 
чл.133 НК 

 НОХД2 

311 
Тежка или средна повреда, причинена при 

професионална непредпазливост 
чл.134 НК 

 НОХД2 

312 Заразяване с венерическа болест чл. 135 НК  НОХД2 

400 
ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА 
  

 НОХД2 
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401 
Излагане на опасност живота или здравето на 

трудещите се 
чл.136 НК 

 НОХД2 

402 Излагане на опасност живота на другиго чл.137 НК  НОХД2 

403 
Неоказване помощ на лице, намиращо се в 

безпомощно състояние 
чл.138 НК 

 НОХД2 

404 
Неоказване на помощ при опасност за живота 

на друго лице 
чл.139 НК 

  

405 Неоказване на помощ при ПТП чл.140 НК  НОХД2 

406 
Бездействие на медицинско лице спрямо 

болен или родилка 
чл. 141 НК 

 НОХД2 

411 Противозаконно лишаване от свобода чл. 142а ал. 1 НК  НОХД2 

412 

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, от лице, 

действащо по поръчение на организирана 

престъпна група 

чл. 142а ал. 2 НК 

 НОХД2 

413 

Противозаконно лишаване от свобода на 

бременна жена, малолетно или непълнолетно 

лице 

чл. 142а ал. 3 НК 

 НОХД2 

414 

Противозаконно лишаване от свобода по 

начин, мъчителен и опасен за здравето на 

пострадалия или продължило повече от две 

денонощия 

чл. 142а ал. 4 НК 

 НОХД2 

415 
Съзнателно настаняване или задържане на 

здраво лице в болнично заведение 
чл. 142а ал. 5 НК 

 НОХД2 

416 Принуда 
чл.143 ал. 1 и ал. 2 

НК  НОХД2 

417 Принуда по чл. 143 ал. 3 НК чл. 143 ал. 3 НК  НОХД2 

418 Задържане на заложници чл. 143а НК  НОХД2 

419 
Закана с убийство или с друго престъпление 

против личността и имота на другиго 
чл.144 НК (без ал.1) 

 НОХД2 

420 Издаване на чужда тайна чл.145 НК  НОХД2 

421 Издаване на чужда тайна чрез СРС чл. 145а НК  НОХД2 

424 Блудство с лице, ненавършило 14 г. чл.149, ал. 1-4 НК  НОХД2 

426 Блудство с лице, навършило 14 г. чл.150 НК  НОХД2 

427 

Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с 

лице, навършило 14 г., неразбиращо 

свойството и значението на извършеното 

чл.151 НК 

 НОХД2 

428 Изнасилване чл.152 ал. 1 НК  НОХД2 

429 Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал. 2 НК  НОХД2 

430 Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал. 3 НК  НОХД2 

432 
Съвкупление чрез използване на служебна 

или материална зависимост 
чл.153 НК 

 НОХД2 

433 
Съвкупление между възходящи и низходящи, 

братя и сестри, осиновители и осиновени 
чл.154 НК 

 НОХД2 

434 
Развратни действия с непълнолетно 

проституиращо лице 
чл. 154а НК 

 НОХД2 

435 Склоняване към проституция чл.155 НК  НОХД2 
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436 

Извършване на развратни действия чрез 

изнудване с използване на интернет 

информация 

чл. 155а НК 

 НОХД2 

437 
Склоняване на непълнолетен за участие или 

наблюдение на развратни действия 
чл. 155б НК 

 НОХД2 

438 
Отвличане с цел предоставяне за развратни 

действия 
чл.156 ал. 1 НК 

 НОХД2 

439 
Квалифицирани състави на отвличане с цел 

предоставяне за развратни действия 
чл. 156 ал. 2 НК 

 НОХД2 

440 
Квалифицирани състави на отвличане с цел 

предоставяне за развратни действия 
чл. 156 ал. 3 НК 

 НОХД2 

441 

Хомосексуални действия, осъществени чрез 

принуда или използване положение на 

зависимост 

чл.157 НК 

 НОХД2 

442 Развратни действия с непълнолетни чл.158а НК  НОХД2 

443 Разпространение на порнографски материали чл.159 НК  НОХД2 

444 Трафик на хора чл.159а НК  НОХД2 

445 Трафик на хора чл.159б НК  НОХД2 

446 
Използване на лице, пострадало от трафик на 

хора 
чл.159в НК 

 НОХД2 

447 
Трафик на хора, представляващ опасен 

рецидив 
чл.159г НК 

 НОХД2 

500 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА 

НА ГРАЖДАНИТЕ 
  

 НОХД1 

501 Против националното и расовото равенство чл.162 и чл.163 НК  НОХД1 

502 Против изповеданията 
чл.164,чл.165 и чл. 

166 НК  НОХД1 

503 Против политическите права на гражданите чл.167 - чл. 169г НК  НОХД1 

504 
Нарушаване неприкосновеността на 

жилището и кореспонденцията 
чл.170 чл.171 НК 

 НОХД1 

505 
Престъпления против трудовите права на 

гражданите 
чл. 172 НК 

 НОХД1 

506 Престъпление против авторските права чл.172а НК  НОХД2 

507 
Престъпления против интелектуалната 

собственост 
чл.172б НК 

 НОХД1 

508 Плагиатство чл. 173 НК  НОХД2 

509 
Престъпления против интелектуалната 

собственост 
чл. 174 НК 

 НОХД1 

510 
Престъпления против свободата на 

събранията, митингите и манифестациите 
чл.174а НК 

 НОХД1 

600 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, 

СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА 
  

 НОХД1 

601 Престъпления против брака и семейството 

чл.176 чл.177 чл.178 

чл.179 чл.181 чл.182 

НК  НОХД1 

602 
Изоставяне на дете по користни подбуди или 

принуда 
чл. 182а НК 

 НОХД1 

603 
Съгласие за продажба на дете 

 
чл.182б НК 

 НОХД1 

604 
Неплащане на издръжка 

 
чл.183 НК 

 НОХД1 
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605 Престъпления против децата 
чл.184 чл.185 чл.186 

НК  НОХД1 

606 Престъпления против младежта 

чл.187 чл.188 чл.189 

чл.190 чл.191 

чл.192а НК  НОХД1 

607 
Опиване с алкохолни напитки на 

непълнолетни 
чл.193 НК 

 НОХД1 

700 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕНОСТТА 
  

 НОХД1 

701 Кражба чл.194 НК  НОХД1 

702 Квалифицирани състави на кражба чл. 195 ал. 1НК  НОХД1 

703 Кражба в големи размери чл. 195 ал. 2 НК  НОХД1 

704 

Кражба на взривни вещества,огнестрелни 

оръжия или 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 

 НОХД1 

705 Кражба, представляваща опасен рецидив чл. 196 ал. 1 НК  НОХД1 

707 Привилегирован състав на кражба чл.197 НК  НОХД1 

708 Грабеж чл.198 от НК  НОХД1 

711 Приготовление за грабеж чл.200 НК  НОХД1 

712 Длъжностно присвояване чл.201 НК  НОХД2 

713 

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 
 НОХД2 

714 Длъжностно присвояване в големи размери чл.202 ал.2 НК  НОХД2 

716 
Маловажни случаи на длъжностно 

присвояване 
чл. 204 НК 

 НОХД2 

717 
Привилегирован състав на длъжностно 

присвояване 
чл.205 НК 

 НОХД2 

718 Обсебване чл. 206 НК  НОХД2 

719 
Обсебване в големи размери или 

представляващо опасен рецидив 
чл.206 ал. 3 НК 

 НОХД2 

721 
Присвояване на намерена или случайно 

попаднала у дееца вещ 
чл. 207 НК 

 НОХД2 

722 Присвояване на съкровище чл. 208 НК  НОХД2 

723 Измама чл.209 НК  НОХД2 

724 Квалифицирани състави на измама чл.210 ал.1 НК  НОХД2 

725 

Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено 

големи размери, особено тежък случай или 

опасен рецидив 

чл.211 НК 

 НОХД2 

726 Документна измама чл.212, ал. 1 и 2 НК  НОХД2 

727 

Документна измама, при която полученото без 

правно основание имущество е от фондове на 

Европейския съюз или предоставено от тях на 

българската държава 

чл.212 ал.3 НК 

 НОХД2 

728 
Документна измама в големи размери или 

представляваща опасен рецидив 
чл.212 ал.4 НК 

 НОХД2 

730 Измама по чл.212а НК чл.212а НК  НОХД2 

731 Привилегирован състав на измама чл.212б НК  НОХД2 
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732 Застрахователна измама чл.213 от НК  НОХД2 

733 Рекет чл.213а, ал. 1 НК  НОХД2 

734 Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал.2 НК  НОХД2 

737 Изнудване чл.214, ал. 1 и 3 НК  НОХД2 

739 Вещно укривателство чл.215 НК  НОХД1 

740 Унищожаване и повреждане чл.216 и чл.216а НК  НОХД1 

741 Злоупотреба на доверие чл. 217 НК  НОХД1 

800 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СТОПАНСТВОТО 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ 

СТОПАНСТВОТО  НОХД2 

805 
Извършване на строителство върху 

земеделска земя 
чл. 221а НК 

 НОХД1 

806 
Даване на неверни данни за извършената 

работа 
чл.223 НК 

 НОХД1 

808 Сделки по цени над определените чл. 225 НК  НОХД1 

810 

Частна стопанска дейност под прикритието на 

държавна или обществена организация. 

Наемане на работа на незаконно пребиваващ 

на територията на РБ чужденец. 

чл.226 НК; чл. 227 

НК 

 НОХД1 

811 Престъпления против кредиторите 
чл.227б  - чл.227е 

НК  НОХД1 

812 Престъпления против промишлеността чл. 228 - чл.230 НК  НОХД2 

813 Престъпленя против търговията чл. 231 - чл. 233 НК  НОХД2 

814 
Продажба и държане на акцизни стоки без 

бандерол 
чл. 234 НК 

НОХД2  

815 
Извършване на търговска дейност без 

разрешение 

чл. 234а, чл. 234б 

НК  НОХД2 

816 
Неправомерно присъедняване към 

електропреносна и други мрежи или системи 
чл. 234в НК 

 НОХД2 

817 Престъпления против горското стопанство чл. 235 - 236 НК  НОХД2 

818 
Престъпления против ловното и рибното 

стопанство 
чл. 238 - 240 НК 

 НОХД2 

825 Контрабанда на стоки за транзитен пренос чл. 242а НК  НОХД1 

833 Нарушения на валутния режим чл. 251 НК  НОХД1 

900 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА 

НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ 

ДЕЙНОСТТА НА 

ДЪРЖАВНИТЕ 

ОРГАНИ И 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ  НОХД2 

901 Престъпления против реда на управлението чл.269 и чл.270 НК   НОХД2 

902 
Престъпление относно нарушаване мярките за 

административен надзор 
чл.272 НК 

  НОХД1 

903 
Самоволно извършване на действия по 

служба, която деецът не заема 
чл.274 НК 

  НОХД2 

904 
Неправомерно държане или ползване на 

формено облекло или служебни знаци 
чл. 274а НК 

  НОХД1 

905 

Подправяне, разпространение, ползване и 

унищожаване на официални удостоверителни 

знаци 

чл.276 чл.277 НК 

  НОХД1 
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910 Незаконно преминаване през граница чл.279 НК   НОХД1 

911 Незаконно превеждане през граница чл. 280 НК   НОХД1 

912 
Противозаконно подпомагане н чужденец да 

пребивава в страната в нарушение на закона 
чл. 281, ал. 1 НК 

  НОХД1 

919 Престъпление по служба чл. 284 НК   НОХД2 

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

НК   НОХД2 

921 Престъпление по служба чл. 285 НК   НОХД2 

922 
Набедяване в престъпление пред орган на 

власт 
чл.286 НК 

  НОХД2 

923 

Упражняване принуда спрямо обвиняем, 

свидетел или експерт и манипулиране на 

технически записи 

чл.287 чл.288 чл.289 

НК 
 НОХД2 

925 Лъжесвидетелстване чл.290 чл.290а НК  НОХД2 

926 
Изготвяне и представяне на невярно 

заключение от вещо лице 
чл.291 НК 

 НОХД2 

927 
Подбуждане към престъпление по чл. 290 - 

291 НК 
чл. 293 НК 

 НОХД2 

928 
Умишлено неизпълнение на парично 

задължение 
чл.293а НК 

 НОХД1 

929 Лично укривателство 
чл.294 НК - чл.295 

НК  НОХД1 

930 Неизпълнение на съдебно решение чл.296 НК  НОХД1 

931 Бягство на затворник 
чл.297 чл.298 чл.299 

НК   НОХД1 

900А ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА чл. 307б - чл. 307е   НОХД1 

1000 ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ     НОХД1 

1001 
Съставяне и подправка на неистински частен 

или официален документ 

чл.308 чл.309 чл.310 

НК  НОХД1 

1002 
Квалифицирани състави по чл.308 ал.2 и 

чл.308 ал.3 НК 

чл.308 ал.2 и чл.308 

ал.3 НК  НОХД1 

1003 
Съставяне на официален документ с невярно 

съдържание 
чл.311 НК 

 НОХД1 

1004 
Квалифицирани състави на документни 

престъпления 
чл.310 и чл.311 НК 

 НОХД1 

1005 Документни престъпления 
чл.313 чл.313а 

чл.313б НК  НОХД1 

1006 
Внасяне на неверни обстоятелства в 

официален документ 
чл.314 НК 

 НОХД1 

1007 
Ползване на неистински или преправен 

документ 

чл.316 чл.317 чл.318 

чл.319 НК  НОХД1 

1200 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И 

ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ 
  

   НОХД1 

1201 
Подбудителство и закана за извършване на 

престъпление 
чл.320 чл.320а НК 

  НОХД1 

1204 Самоуправство чл.323 и чл.323а НК   НОХД2 

1205 
Упражняване на професия без 

правоспособност 
чл.324 НК 

  НОХД1 

1206 Хулиганство чл.325 ал.1 НК   НОХД1 

1207 Квалифицирани състави на хулиганство 
чл.325 ал.2 чл.325 

ал.3 чл.325 ал.4 НК    НОХД1 
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1208 
Организиране на боеве с животни или 

предоставяне на животни за боеве 
чл. 325а НК 

   НОХД1 

1209 
Изтезаване на гръбначно животно, довело до 

смърт, тежко или трайно увреждане 
чл. 325б НК 

   НОХД1 

1210 Неполагане на грижи за гръбначно животно чл. 325в НК    НОХД1 

1211 
Предаване на неверни знаци чрез средства за 

съобщения 
чл. 326 НК 

   НОХД1 

1212 Хазарт чл.327 НК    НОХД1 

1213 
Получаване на нетрудови доходи по 

непозволен или неморален начин 
чл.329 НК 

   НОХД1 

1300 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ       НОХД1 

1301 Умишлен палеж чл. 330, ал. 1 НК  НОХД1 

1303 Палеж по непредпазливост чл.331 НК  НОХД1 

1305 
Причиняване на наводнение по 

непредпазливост 
чл. 335 НК 

 НОХД1 

1306 

Незаконно производство, придобиване, 

държане и предаване на оръжие, боеприпаси и 

взривове 

чл.337 чл.338 чл.339 

НК 
 НОХД1 

1307 
Производство, използване, продажба или 

държане на специално техническо средство 
чл.339а НК 

 НОХД1 

1308 
Производство и сделки със стоки с двойна 

употреба 
чл. 339б НК 

 НОХД1 

1312 
Причиняване на телесни повреди и щети в 

транспорта 

чл.343 ал.1, б. "а" и 

"б" НК  НОХД2 

1314 
Причиняване на телесна повреда при 

управление на МПС в квалифицирани случаи 

чл.343, ал.3, б."а" 

НК  НОХД2 

1316 
Привилегирован състав на транспортно 

престъпление 
чл.343а НК 

 НОХД2 

1317 
Управление на МПС в пияно състояние или 

след употреба на наркотични вещества 
чл.343б НК 

 НОХД1 

1318 

Управление на МПС в срока на изтърпяване 

на наказание лишаване от право на 

управление на МПС, след като деецът е 

наказан за същото деяние по административен 

ред 

чл.343в НК 

 НОХД1 

1319 
Подправка и използване на контролни знаци и 

идетификационни номера 
чл.345 и чл.345а НК 

 НОХД1 

1320 
Престъпления против радиосредства и 

далекосъобщения 
чл. 347 - чл.348а НК 

 НОХД1 

1321 Противозаконно отнемане на МПС чл.346 НК  НОХД1 

1322 
Умишлено замърсяване или заразяване на 

питейни системи 
чл.349, ал. 1 НК 

 НОХД1 

1325 Престъпления против народното здраве 
чл.349а, чл.350, ал. 

1, чл.350а НК  НОХД1 

1326 Престъпления против народното здраве чл. 350, ал. 2 НК  НОХД1 

1328 
Непредпазливи престъпления против 

народното здраве 
чл.351 НК 

 НОХД1 

1329 
Използване на минерална вода без надлежно 

разрешение 
чл. 353з НК 

 НОХД1 

1330 
Замърсяване на околната среда с химически, 

биологически и радиоактивни вещества 

чл.353в - чл.353д, 

чл.353ж НК  НОХД1 
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1331 Престъпления против околната среда 

чл.352, чл.352а, 

чл.353, чл.353а, 

чл.353б, чл.353е НК  НОХД1 

1333 
Състави на придобиване и държане на 

наркотични вещества 

чл.354а, ал. 3, 4 и 5 

НК  НОХД1 

1335 
Основен състав на отглеждане на растения с 

цел производство на наркотични вещества 
чл.354в, ал. 1 НК 

 НОХД1 

1337 
Приготовления за престъпления, свързани с 

наркотични вещества 
чл.356а НК 

 НОХД1 

1338 
Общоопасни престъпления, извършени от 

чужд гражданин 
чл.356б НК 

 НОХД1 

1339 
Престъпления, свързани с използване на 

атомната енергия за мирни цели 

чл.356г , чл.356д, 

чл.356й, чл.356к НК  НОХД1 

1400 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА 

РЕПУБЛИКАТА 

  

 НОХД1 

1402 
Престъпления против носене на военната 

служба 
чл.361 - чл.368 НК 

 НОХД1 

1500 ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ    НОХД1 

1501 
Престъпления против подчинеността и 

военната чест 
чл.372 - чл.379а НК 

 НОХД1 

1502 Отклонение от военна служба чл.380 - чл.386 НК  НОХД1 

1503 Военно - длъжностни престъпления чл.387 - 388 НК  НОХД1 

1504 
Престъпления против караулната, постовата, 

патрулната, вътрешната и граничната служба 
чл.389 - чл.392 НК 

 НОХД1 

1505 
Престъпления по чл.396 - чл.405 НК, 

извършени в бойна обстановка 
чл.396 - чл.405 НК 

 НОХД1 

1700 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН 

ХАРАКТЕР - по тъжба на пострадалия 

(НПК) 

  

 НЧХД 

1710 Обида и квалифицирана обида 
чл.146 НК и чл.148, 

ал. 1 НК  НЧХД 

1720 Клевета и квалифицирана клевета 
чл.147 НК и чл.148, 

ал. 2 НК  НЧХД 

1730 Лека телесна повреда чл.130 ал. 1 НК  НЧХД 

1740 
Лека телесна повреда без разстройство на 

здравето 
чл.130 ал. 2 НК 

 НЧХД 

1750 
Закана с убийство или с друго престъпление 

против личността и имота на другиго 
чл.144 ал.1 НК 

 НЧХД 

2000 
ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - 

СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО 
  

  

2110 

Производство за определяне на общо 

наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 

306, ал. 1, т. 1 НПК) 

  

 ЧНД1 

2120 
Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – 

чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК 
  

 ЧНД1 

2210 

Производство по осъществяване на 

международна правна помощ по наказателни 

дела 

  

 ЧНД1 

2400 
Производство по молби за реабилитация 

 
  

 ЧНД1 
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2410 

Производство по предложение за 

принудителни медицински мерки по чл. 89 от 

НК 

  

 дежурство 

2420 

Производство по искания за задължително 

настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 от 

Закона за здравето – внесени от ръководител 

на лечебно заведение 

  

  дежурство 

2420 

Производство по искания за задължително 

настаняване и лечение по чл. 157 от Закона за 

здравето 

 

ЧНД2 

2430 
Производство по делегация на български и 

чуждестранни съдилища по наказателни дела 
  

  ЧНД1 

2500 Производство по чл.24 от ЗБППМН    ЧНД1 

2510 Производство по чл.24а от ЗБППМН    ЧНД1 

2520 Други частни наказателни дела    ЧНД1 

2530 
 Производство по искане на прокурор за 

разкриване на банкова тайна 
  

 Дежурство 

2540 
 Производство по искания към съда по ЗЕС в 

досъдебно производство 
 159а НПК 

 Дежурство  

  

2540  Производство по искания към съда по ЗЕС  250а ЗЕС ЧНД3 

2550  Производство по чл. 40, ал. 4 от ДОПК    Дежурство 

3000 

ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - ПО 

ВСИЧКИ ИСКАНИЯ КЪМ СЪДА В 

ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО 

  

 дежурство 

3010 

Производство по чл. 64 НПК - задържане под 

стража в досъдебното производство и в 

производството по ЗЕЕЗА 

  

 дежурство 

3020 

Производство по чл. 65 НПК - задържане под 

стража в досъдебното производство и в 

производството по ЗЕЕЗА 

  

 дежурство 

3030 
Разпит пред съдия в досъдебното 

производство – чл. 222, чл. 223 от НПК 
  

 дежурство 

3040 Производство по чл. 243 НПК    ЧНД-прекратени 

3050 
Производство по чл. 244 НПК 

  
  ЧНД-

прекратени 

3060 
Производство по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 

164, чл. 165 от НПК 
  

 дежурство 

3061 Производство по чл. 68 ЗМВР    дежурство 

3070 Производство по чл. 61, ал. 3 НПК    дежурство 

3080 Производство по чл. 67 НПК    дежурство 

3090 Производство по чл. 68 НПК    дежурство 

3100 Производство по чл. 69 НПК    дежурство 

3110 Производство по чл. 70 НПК    дежурство 

3120 
Производство по чл. 72 НПК 

 
  

 дежурство 

3130 
Производство по чл. 73 и 73а НПК 

 
  

 дежурство 

3140 
Производство по Глава 26 НПК 

 
  

 Чл.368 НПК 

3150 
Други частни наказателни дела по искания 

към съда в досъдебното производство 
  

 дежурство 
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4000 
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ 

НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР  

Административни 

дела от 

наказателен 

характер   НАХД2 

4010 КАТ    НАХД1 

4020 КФН    НАХД2 

4030 НЗОК    НАХД2 

4040 НАП    НАХД2 

4050 АДФИ    НАХД2 

4060 Агенция "Митници"    НАХД2 

4070 ДНСК    НАХД2 

4080 КРС    НАХД2 

4090 СЕМ    НАХД2 

4100 КХ    НАХД2 

4110 Комисия по хазарта    НАХД2 

4120 Комисия за защита на потребителите    НАХД2 

4130 ДАДРВВЗ    НАХД2 

4140 Комисия за защита от дискриминация    НАХД2 

4150 ДАНС    НАХД2 

4160 Патентно ведомство    НАХД2 

4170 ДАЯР    НАХД2 

4180 ДАМТН    НАХД2 

4190 КЗЛД    НАХД2 

4200 Агенция за закрила на детето    НАХД2 

4210 Министерство на културата    НАХД2 

4220 ДИТ    НАХД2 

4230 ДКСБТ    НАХД2 

4240 ИААА    НАХД2 

4250 БАБХ    НАХД2 

4260 МВР    НАХД2 

4270 Общини    НАХД2 

4280 ИАРА    НАХД2 

4290 МОСВ    НАХД2 

4300 Сметна Палата    НАХД2 

4310 РИОСВ    НАХД2 

4320 КЕВР    НАХД2 

4330 РДГ    НАХД2 

4340 Здравна инспекция    НАХД2 

4350 Производства по приложението на чл.78а НК    Чл. 78а НК 

4360 Производство по УБДХ    Дежурство 

4370 Производство по ЗООРПСМ    НАХД2 

4380 
Други административни от наказателен 

характер дела 

Други 

административни от 

наказателен 

характер дела  НАХД2 

 
Дела по Глава 24 от НПК - Бързи 

производства 
 

Дежурство 

 
Дела по Глава 25 от НПК - Незабавно 

производство 
 

Дежурство 
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Внасяне на делото със споразумение – чл.381 

НПК и сл. 
 

НОХД3 

 

Наказателни дела с отвод 

 

Нак.д. с отвод-

Наказателно 

отделение 

 Наказателни дела с отвод  

Нак.д. с отвод-

Наказателно 

отделение 

 

 

(3) Изпълнителните дела се разпределят по видове сложност, които 

се въвеждат в централизираната „Система за случайно разпределение на 

дела“  като Групи и са както следва: 

 

 
Група сложност в класификатора на Система за случайно разпределение 

 

Изпълнителни дела срещу юридически лица 

 

Изпълнителни дела срещу физически лица 

 

Издръжки, предаване на деца, свиждане, въвод във владение  

 

     Обезпечителни заповеди  

Публична продан на имущество след съдебна делба 

 

 

Глава четвърта 

 

НАТОВАРЕНОСТ  

Чл.7 Към 01 януари всяка календарна година всички съдии започват с 

еднакъв брой дела - 0 дела. 

 

Чл.8 Процента на натовареността по групите дела на председателя, 

заместник председателя и съдиите, се определя със заповед на председателя 

на Районен съд – Ямбол, след решение на Общото събрание на съдиите. 

Процента на натовареността по групите дела на председателя и заместник 

председателя, не може да бъде по-малък от минималния процент на тяхната 

натовареност, определен от ВСС. 

 

Чл.9 Процента на натовареността по групите дела на съдия, който има 

предписание на здравните органи, се определя със заповед на председателя 

на Районен съд – Ямбол, след решение на Общото събрание на съдиите. 
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ЧАСТ ВТОРА 

ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

 

Глава пета 

ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕЛАТА 

 

Чл.10 (1) Постъпващите в съда книжа, по които се образуват 

граждански, наказателни и изпълнителни дела се докладват най-късно на 

следващия ден на председателите съответно на гражданско отделение, 

наказателно отделение и Ръководител служба ДСИ, които образуват делото, 

ако са налице процесуалните изисквания затова и определят вида му. 

(2) Председателите на отделения се заместват помежду си, в случай на 

отсъствие на някой от тях, а при отсъствие и на двамата- от Председателя на 

съда. При отсъствие на Ръководителя на служба ДСИ, изпълнителните дела 

се образуват  от Председателя на съда или от оправомощен от него със 

заповед ДСИ. 

 

Чл.11 Наказателните дела, които се разглеждат от дежурен съдия се 

образуват от  дежурния съдия, определен с утвърдения график. 

 

Чл.12 Делата по искания по чл. 250а ЗЕС се образуват от председателя 

на съда, а в негово отсъствие от оправомощения съдия 

 

 

Глава шеста 

ОБЩ РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА НА СЛУЧАЕН 

ПРИНЦИП 

 

Чл.13 (1) Гражданските дела, с изключение на тези по чл. 410 ГПК се 

разпределят за разглеждане между съдиите от Гражданско отделение.  При 

отвод на всички съдии от отделението в разпределението на делото се 

включват съдиите от Наказателно отделение.  

(2) Делата по чл. 410 ГПК се разпределят за разглеждане между 

съдиите от гражданско отделение или между съдиите от наказателно 

отделение или между всички съдии, след решение на Общото събрание на 

съдиите.  

 

Чл.14 Наказателните дела се разпределят за разглеждане между 

съдиите от Наказателно отделение. При отвод на всички съдии от 

отделението в разпределението на делото се включват съдиите от 

Гражданско отделение.  

 

Чл.15. (1) Разпределението на гражданските и наказателните дела се 

извършва от деловодителите в служба „Регистратура“ в деня на 
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постъпването им или най-късно на следващия работен ден, като всеки съдия 

и заинтересовано лице може да присъства на процедурата по определяне на 

съдия -докладчик.  

(2) Дела, изискващи незабавно произнасяне, се разпределят веднага 

след постъпването им. 

(3) Наказателните дела, които се разглеждат от дежурен съдия се 

разпределят от дежурния съдия определен с утвърдения график. 

(4) Дела образувани по искания по чл. 250а ЗЕС се разпределят от 

Председателя на съда, а в негово отсъствие от оправомощения съдия. 

(5) При необходимост, въз основа на изрична заповед, електронното 

разпределение на делата на принципа на случайния подбор може да бъде 

възложено на Председателя на съда, председателите на отделения или друг 

съдия. 

Чл.16 (1) Изпълнителните дела, се разпределят от Ръководител служба 

ДСИ при на PC - Ямбол в деня на постъпването им или най-късно -на 

следващия работен ден.  

(2) При отсъствие на Ръководителя на службата, изпълнителните дела 

се разпределят от Председателя на съда или оправомощен със заповед ДСИ. 

 

Чл.17 (1) Разпределението на случаен принцип на граждански и 

наказателни дела се извършва съгласно „Ръководство на потребителя“ към 

„Единна информационна система на съдилищата“, разработено от 

Информационно обслужване АД. Номерът на дело се генерира в „Единна 

информационна система на съдилищата“. След извършване на процедурата 

по избор на съдия и електронното подписване на документа, 

разпределящият разпечатва копие от протокола за разпределение, подписва 

го ръчно и го прилага към делото.  

(2) Разпределението на случаен принцип на изпълнителните дела се 

извършва съгласно „Ръководство за разпределящи“ към „Система за 

автоматично разпределяне на дела“, разработено от Смарт системс 2010 

ЕООД. Изборът се извършва от модул „Дела“, „Регистрирай новопостъпило 

дело“, при който номерът на дело се генерира в „Система за случайно 

разпределение на дела“. След извършване на процедурата по избор на съдия 

и електронното подписване на документа, разпределящият разпечатва копие 

от протокола за разпределение, подписва го ръчно и го прилага към делото 

 

Чл.18 В случай на аварийно прекъсване на работата на 

централизираната „Система за случайно разпределение на дела“ по 

технически причини, задължително се съобщава на системния 

администратор, който прекъсва сесията на потребителя. Ако при 

прекъсването са настъпили необратими промени, нарушаващи реда на 

номерацията или избора на ДСИ - докладчик, се съставя протокол за 

случилото се и се уведомява Административния ръководител. 
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Чл.19 При допускане на техническа грешка от разпределящия, 

забелязана след образуването на делото, изборът продължава до полагане на 

подпис (включително), след което се пристъпва към поправка на 

техническата грешка и при необходимост преразпределение на делото. Ако 

грешката не е повлияла избора на докладчика, при преразпределението се 

използва ръчно разпределение с указване на вече избрания докладчик. Ако 

грешката е такава, че са нарушени условията при избора, за това се 

уведомява Председателят на Районен съд - Ямбол или заместващият го в 

момента. След разпореждане на Председателя на съда се пристъпва към 

автоматично преразпределение на проблемното дело. При всички случаи се 

записва причината за преразпределението. 

 

Чл.20 В края на всяка календарна година се извършва зануляване на 

броя на разпределените граждански, наказателните и изпълнителните дела . 

Зануляването се извършва от системния администратор, чрез добавяне на 

нов период за изравняване в номенклатурите на ЕИСС и централизираната 

„Система за случайно разпределение на дела“ - от 01 януари  до 31 

декември за съответната година.  

 

 

Глава седма 

ОСОБЕН РЕЖИМ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ДЕЛАТА 

 

Раздел І 

ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ ДЕЖУРЕН СЪДИЯ 

 

Чл.21 (1) На дежурен граждански съдия, определен по график 

съгласно Заповед на Председателя на ЯРС, се разпределят следните книжа: 

 

1. Искане за назначаване на особен представител по чл.29, ал.4 

от ГПК и във вр. 129 ал.2 от СК; 

2. Искане за разрешение за разпореждане с имущество на 

малолетни, непълнолетни - чл. 130 ал.З от СК; 

3. Искане за разрешение за разпореждане с имущество на 

поставени под настойничество - чл. 165 ал.4 от СК; 

4. Заявление за отказ от наследство чл.49 ал.1 във вр. 52 от ЗН; 

5. Искане за сключване на граждански брак на непълнолетни - 

чл.6, ал.2 от СК; 

(2) Изброените в ал.1 от т.1 до т.5 документи да се разпределят в 

ЕИСС към групата „Дежурство по граждански дела". 

 

   (3) На дежурен наказателен съдия, определен по график съгласно 

Заповед на Председателя на ЯРС, да се разпределят следните книжа: 
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1. Искания за разпити пред съдия по чл.222 и чл.223 от НПК; 

2. Искания за вземане/изменение на мерки за неотклонение в 

досъдебното производство по чл.61, 62, 64, 65 и 67,68 и 69 от НПК; 

З. Дела по Глава 24 НПК - Бързи производства; 

4. Искания за разкриване на банкова тайна по чл.62, ал.6, т.1,7 и 

8 от ЗКИ; 

5. Предложения по чл.154 от Закона за здравето внесени от 

ръководител на лечебно заведение; 

6. Принудителни медицински мерки по Глава 34 от НПК вр. 

чл.89-92 от НК 

7. Искания от органите на досъдебното производство по реда на 

чл. 159а,  161, чл.164, ал.З и чл.165 от НПК; 

8. Искания в досъдебното производство за настаняване за 

изследване в психиатрично заведение по чл.70 от НПК; 

9. Искания на прокурора в досъдебното производство за вземане 

на мярка за обезпечение по чл.72, ал.1 от НПК; 

10. Дела, внесени по реда на чл.1 от УБДХ. 

11. Производство по чл. 68 ЗМВР 

12.Други частни наказателни дела по искания към съда в 

досъдебното производство 

 

(4) Изброените в ал.3 от т.1 до т.12 документи се разпределят в ЕИСС 

към групата „Дежурство по наказателни дела". 

(5) Посочването на дежурния съдия при избора да се извършва чрез 

маркирането на избор „по дежурство" и след това - маркиране на дежурния 

съдия от съответния списък. 

 

 

Раздел ІІ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  И РАЗГЛЕЖДАНЕ  ПО   ВРЕМЕ   НА   

ПОЛЗВАНЕ   НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК ПРЕЗ СЪДЕБНАТА 

ВАКАНЦИЯ 

 

Чл. 22. (1) По време на съдебната ваканция на гражданските съдии, 

които към момента на постъпване на книжата не ползват платен годишен 

отпуск, се разпределят делата, които се разглеждат в кратки срокове, а 

именно: 

1. искове по ЗЗДт; 

2. искове по ЗЗДН 

3. искове за трудово възнаграждение; 

4. искове за уволнение и за поправка на трудова книжка; 

5. искове за опразване на наети и заети помещения; 

6. молби по чл.126, ал.2 от СК; 

7. искове за издръжка; 
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8. молби за обезпечение на искове и за обезпечение на 

доказателства 

9. дела, за които законът предвижда разглеждането им в срок 

по-кратък от един месец. 

10. заявления по чл. 410 и 417 от ГПК . 

 

(2) Дежурните граждански съдии по време на съдебната ваканция, 

освен определените за разпределение по дежурство дела, разглеждат и 

гражданските дела , образувани по искове по ЗЗДт; искове по ЗЗДН; искове 

за трудово възнаграждение; искове за уволнение и за поправка на трудова 

книжка; искове за опразване на наети и заети помещения; молби по чл.126, 

ал.2 от СК; искове за издръжка и всички дела, за които законът предвижда 

разглеждането им в срок по-кратък от един месец, разпределени и 

насрочени от граждански съдии на работа през съдебната ваканция с 

определени дати за първоначално разглеждане, след излизането им в 

отпуск. ( Тези дела се насрочват за разглеждане във вторник от 10.00ч.) 

 

Чл. 23. (1) По време на съдебната ваканция на наказателните съдии, 

които към момента на постъпване на книжата не ползват платен годишен 

отпуск, се разпределят делата, които се разглеждат в кратки срокове, а 

именно: 

1. наказателни дела, по които има постановена мярка за 

неотклонение „задържане под стража; 

2. Внесени  дела със споразумение по чл.381 НПК и сл. 

3. ЧНД по чл. 243 и 244 НПК 

4. Производство по Глава 26 НПК 

5.  Производство по искания за задължително настаняване и 

лечение по чл. 157 от Закона за здравето 

6. съдебни поръчки 

7. дела по чл. 78а НК 

8. заявления по чл. 410 от ГПК . 

 

(2) Дежурните наказателни съдии по време на съдебната ваканция, 

освен определените за разпределение по дежурство дела, разглеждат и 

наказателните дела по ЗЗдр, споразумение за решаване на делото - чл. 381 и 

сл. НПК, съдебни поръчки, дела по чл. 78а НК, и всички дела, за които 

законът предвижда разглеждането им в срок по-кратък от един месец, 

разпределени и насрочени от наказателни съдии на работа през съдебната 

ваканция с определени дати за първоначално разглеждане, след излизането 

им в отпуск . 

 

 

 

 

 



24 

Раздел ІІІ 

 

СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА БЕЗ УЧАСТИЕ 

НА КОНКРЕТЕН СЪДИЯ  

 

 

Чл.24 В случаите на продължително отсъствие на съдия, същият се 

изключва изцяло от разпределението (чрез деактивиране на профила) за 

периода на отсъствието по преценка и със Заповед на Председателя на ЯРС. 

При завръщането му се включва в разпределението със Заповед на 

Председателя на съда. 

 

Чл.25 (1) При въвеждане в системата на период и причина за 

отсъствие на съдия, същият автоматично се изключва от разпределението за 

периода на въведеното отсъствие. 

(2) При разпределение на дела извън случаите на чл.27 и чл.28  

отсъстващия съдия ръчно се включва в разпределението. 

 

Чл.26 При отсъствие ( независимо от продължителността ) на съдия 

от гражданско отделение, същия се изключва от разпределението за периода 

на отсъствието му по следните видове дела: 

 

1.ЗЗДН 

2.ЗКИ 

3.Обезпечения на бъдещ иск 

 

Чл.27 (1) При отсъствие на съдия за 2 или повече дни, същия се 

изключва за периода на отсъствието и един ден преди него от следните 

групи дела: 

 

     1. За наказателно отделение: 

- заявления по чл. 410 ГПК 

- ЧНД - прекратени 

- НОХД -3 

- Дела по Закона за здравето 

- НОХД - подсъдим с МНО „Задържане под стража" 

- Чл.78А НК 

 

     2.За Гражданско отделение: 

- бързи производства - чл.310 ГПК 

- ЗЗДН 

- ЗЗДетето 

- Заявления по Чл. 410 и чл. 417 ГПК 
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(2) За отсъствие два или повече дни се смятат и случаите на ползван 

отпуск в размер на един ден в дните „понеделник“ и/или „петък“ или 

непосредствено преди или след празнични и/или почивни дни. 

 

Чл.28 При ползване на платен годишен отпуск за повече от 10 дни, 

съдиите от Наказателно отделение се изключват от разпределението на дела 

от група „ЧНД – прекратени“ за периода на отсъствието и една седмица 

преди началото на отпуска. 

 

Чл.29 При изключване на съдия от разпределението, преди планирано 

отсъствие се използва ръчно изключване, като се посочват причините 

затова.  

 

Чл.30 Съдията се включва ръчно в разпределението на делата в 

последния ден от срока на отсъствието му, с изключение на делата по чл.26. 

     

Чл.31 При отсъствие (независимо от продължителността) на ДСИ, 

същия се изключва от разпределението на обезпеченията. 

 

Чл.32 При отсъствие на ДСИ над 3 дни, същия се изключва изцяло от 

разпределението. 

 

Чл.33 При обезсилване или отмяна на съдебния акт и връщане на 

делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Ямбол - делото 

да се разпределя на случаен принцип, но без участието на съдията-

докладчик, постановил обезсиленото или отменено решение. 

 

Чл.34  При определяне на нов съдия –докладчик за произнасяне по чл. 

384а НПК делото се разпределя на случаен принцип , но без участието на 

първоначалн определения съдия - докладчик 

 

Чл.35 При отвод на съдия / ДСИ делото се разпределя на случаен 

принцип, но без участието на отведения съдия / ДСИ. 

      

 

Раздел ІV 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ДОКЛАДЧИК 

 

Чл.36 Изборът на определен докладчик в ЕИССсе извършва, чрез 

използване на „Ръчно“ разпределение/преразпределение на делото. В този 

режим се разпределят: 

 

1.Върнатите на Районна прокуратура за доразследване 

наказателни дела, след повторното им внасяне в Районен съд - Ямбол се 

разпределят на съдията - докладчик дал указанията за отстраняване на 
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допуснатото процесуално нарушение, като за целта да се използва режим 

„определен". 

2. След прекратяване на съдебното производство в хипотезите 

на чл.42, ал.2 НПК ( определяне на подсъдност ) и на чл.249 НПК ( връщане 

на делото на прокурора от съдията докладчик), чл.288, т.1 НПК 

(прекратяване на съдебното производство и изпращане на делото на 

съответния прокурор ) повторно внесеното в съд дело се образува под нов 

номер се възлага за разглеждане на първоначалния съдия докладчик, като за 

целта се използва режим „определен" 

3.Делата образувани по искания по чл.250а ЗЕС се разпределят 

на Председателя на съда, а в негово отсъствие на оправомощения съдия, 

като за целта се използва режим „определен". 

4.При разделяне на производството  по обективно и субективно  

съединени искове, новообразуваното дело по отделните искове се 

разпределя на първоначално определения докладчик  

 

 

Раздел ІV 

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК ПРИ ПОСТЪПИЛА НЯКОЛКО ПЪТИ 

ЕДНА И СЪЩА ИСКОВА МОЛБА И ПРИ ОБЕДИНЯВАНЕ НА ДЕЛА 

 

Чл.37 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. 

Чл.38 При обединяването на няколко различни дела с различен 

предмет, но между едни и същи страни или когато имат връзка помежду си, 

за разглеждане в едно производство (служебно съединяване на искове), то 

продължава под номера на първото образувано дело и се разглежда от 

определения по това дело докладчик 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. При възникване на противоречие между настоящите правила и 

свързани правила, които са нормативно установени или са установени по 

нареждане на ВСС, вътрешните правила не се прилагат. 

§2. Настоящите вътрешни правила са съставени на основание 

изискванията на Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията 

на съдилищата  и издадените от ВСС решения и указания. 

§3. Настоящите правила са приети на Общо събрание на съдиите от 

ЯРС и  утвърдени със Заповед на Председателя на съда и се актуализират по 

реда на тяхното приемане и утвърждаване. 

 


