Център на НПО
в Разград
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ПРЕДИМСТВАТА НА АСУД ПРИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СЪДЕБНИ ДЕЛА

СЪДИЙСКИ ПРОФИЛИ
Списък на съдиите по отделения

Гражданско

Фирмено

Разпределението се осъществява между съдиите от
съответното отделение като се спазва принципа на случайност
и се следи за равномерност на натоварването.

Критерии за автоматичното разпределение на
делата между съдиите от съответното отделение
Възможности, които предлага АСУД:
1.Разпределение по статистически шифри;
2.Разпределение по предмет на делото /предварително определени за
различните видове дела/;
3.Създаване на отделни групи от дела за разпределяне според шифрите или
според предмета/удачно за съдилища с по- ниско постъпление на дела/.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА В
ОС-БЛАГОЕВГРАД
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Разпределението принципно се извършва по статистически шифри
 Споразуменията, са отделна група, независимо от шифъра
 Всички първоинстанционни дела са в отделни групи по шифър /40 групи за НОХД и 7
групи за ЧНД-като се разработват нови групи- чрез обединение на шифри заради
малкия брой постъпления дела по отделни шифри/
 Въззивните дела са също групирани по шифър /в 7 групи/
ПРЕДИМСТВА
 Равномерно разпределение между съдиите на делата според предмета им
 Избягва се вероятността даден съдия да получава дела с един и същ предмет, а друг –
никога да не получи дело с такъв предмет
НЕДОСТАТЪЦИ
 Шифрите за НОХД са много раздробени и при недостатъчно постъпление няма
равномерност в натоварването на отделните съдии.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА В
ОС-БЛАГОЕВГРАД ГРУПИРАНИ ПО ШИФРИ
ГЛ. І ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П/В РЕПУБЛИКАТА
в т.ч. тероризъм - чл. 108 а

0100
0101

ГЛ. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА
в т.ч. убийства довършени - чл. 115 - 118 НК

0200
0201

убийства опити - чл. 115-118 НК

0202

причин.смърт по непредпазливост - чл.123 НК
отвличане на лица- чл.142 от НК
блудство - чл.149, ал.5 от НК
изнасилване - чл. 152 ал.4 НК
ГЛ. V ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА
в т.ч. кражба - чл. 196 а НК
грабеж - чл. 199 НК

0203
0204
0206
0207
0500
0504
0505

присвояване - чл. 203, 206 ал.4 НК
измама - чл. 212 ал.5 НК

0507
0511

изнудване/рекет/ чл.213а ал.3 и 4, чл.214 ал.2
ГЛ. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО

0513
0600

контрабанда на наркот. в-ва - чл. 242 ал. 2 и 3 НК

0602

прест.п/в паричната и кредит. с-ма чл.243-250НК
ГЛ.VІІ П-Я П-В ФИН.; ДАНЪЧ. И ОСИГ. С-МИ

0603
0700

в т.ч. чл. 253 ал.4 НК

0701

наруш. разп. на ЗМСИП от дл.л. чл. 253б НК

0702

укрив./непл.дан. задължения-чл. 255 - 257 НК

0703

ГЛ. VІІІ ПРЕСТ. П-В ДЕЙНОСТТА НА Д.О.О.О.

0800

в т.ч.:пр.по служба с цел облага-чл.282-283аНК

0801

пасивен подкуп на мест.дл.лице-чл.301-303 НК

0802

акт. подкуп на мест.дл.лице-чл.304,ал1 и 2 НК

0803

акт. подкуп на мест.дл.л.отг.служ.пол.-чл.304аНК

0804

ГЛ. ІХ ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕН. чл.308-319

0900

ГЛ. ІХА КОМП. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ чл.319а-319е

0900А

ГЛ.Х ПРЕСТЪПЛ. П/В ОБЩ.СПОКОЙСТВИЕ
в т.ч.орган. и рък. на прест. група - чл. 321, 321а
ГЛ. ХІ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
в т.ч. палеж - чл. 330 ал.2 и 3 НК

1000
1002
1100
1101

смърт и телесна повреда в трансп.-чл. 342 НК

1102

прич. смърт в транспорта - чл. 343 ал.1"в"
смърт в трансп.в пияно с-е-чл.343 ал.3"б" и ал.4
чл. 354а,б и чл.354в ал.2-4 НК
ГЛ. ХІІ П-Я П-В ОТБР. СПОСОБН. НА РЕПУБЛ.
вкл. разгл.сведения със секр.инф. - чл. 357-360
ГЛ. ХІV ПРЕСТ.П-В МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО

1104
1105
1106
1200
1201
1300

3. Частни
наказателни дела

1. Наказателни
дела от общ
характер
2. Споразумения
/всички
споразумения са в
обща група/

чл.70-71 НК - предсрочно освобождаване
чл. 80-88 НК - реабилитация
чл. 47 ал.5 от ЗБ / частни производства/
чл. 23, 25 и 27 НК - кумулации
Други дела
НЧД от досъдебното производство

1400
1500
1700
1800
1850
1900

Административни дела - общо

2000

4.Въззивни
наказателни дела

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА В
ОС-БЛАГОЕВГРАД
ГРАЖДАНСКИ, ТЪРГОВСКИ ДЕЛА И ФИРМЕНИ ДЕЛА



Разпределението се извършва по статистически шифри
Търговските дела са с отделни шифри
Всички първоинстанционни дела са в отделни групи по шифър /12 групи
за граждански дела и 4 групи за търговски дела/
Въззивните дела са също групирани по шифър /в 4 групи/



Шифри и за фирмените дела






РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА В
ОС-БЛАГОЕВГРАД, ГРУПИРАНИ ПО ШИФРИ
Искове по СК
в т.ч. за произход
прекратяване на осиновяване
осиновявания
Облигационни искове

0100
0110
0120
0140
0200

в т.ч. за непозволено увреждане
Вещни искове
Искове по КТ
в т.ч. за обезщетение по чл. 200 от КТ
Искове по ЗЗК
Други дела
Обезпечения на бъдещи искове по ГПК

0220
0300
0400
0410
0700
0800
0810

Търговски дела

дела от и срещу търговци
Несъстоятелност
Искове по ТЗ
в т.ч. искове по чл. 70 от ТЗ
искове по чл. 74 от ТЗ

0230
0500
0600
0610
0620

Въззивни
граждански дела

Граждански дела
I инстанция

Фирмени дела

ПРЕДИМСТВА НА АВТОМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА НА ПРИНЦИПА НА СЛУЧАЙНИЯ
ИЗБОР ЧРЕЗ АСУД



Алгоритъм, съобразен със законовите изисквания за автоматичен избор на
съдия докладчик;



Алгоритъм, който може да се приложи независимо дали се ползва АСУД;



Вграден в АСУД, има следните удобства:
- разпределението на делата е част от деловодната система;
- протоколът от разпределението е неразделна част от електронното
дело и е достъпен за четене във всеки момент от всеки потребител.

АВТОМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА НА
ПРИНЦИПА НА СЛУЧАЙНИЯ ИЗБОР ЧРЕЗ АСУД
Избор на съдия докладчик
СТАТУС на делото: ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛ-за разпределение
Изборът на докладчик – автоматичен или ръчен
/само в изрично определени със Заповед на Председателя случаи/.

АВТОМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА НА
ПРИНЦИПА НА СЛУЧАЙНИЯ ИЗБОР ЧРЕЗ АСУД

Автоматичен
избор

От списъка на
всички съдии,
които разглеждат
този тип дела се
посочват съдиите,
които няма да
участват в
разпределението.

АВТОМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА НА
ПРИНЦИПА НА СЛУЧАЙНИЯ ИЗБОР ЧРЕЗ АСУД

Маркират се имената
на съдиите, които няма
да участват в
разпределението.

АВТОМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА НА
ПРИНЦИПА НА СЛУЧАЙНИЯ ИЗБОР ЧРЕЗ АСУД

Описват се причините,
поради които не могат
да участват в избора.

ОСОБЕНИ СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО СЕ НАЛАГА ОТДЕЛНИ СЪДИИ
ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧВАНИ И ДА НЕ УЧАСТВАТ В
АВТОМАТИЧНОТО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛАТА









Изключване поради наличие на процесуални основания по чл. 29 от НПК
и чл. от ГПК.
Изключване от участие при автоматичното разпределение поради
отсъствие на конкретен съдия /в отпуск или по други причини/.
Разпределяне на делото ръчно на конкретен съдия по определени причини
/дежурен съдия за конкретния ден или наследяващ производството във
връзка с предходно произнасяне/.
Преразпределение на делото поради невъзможност за участие на
определения съдия докладчик/поради наличие на процесуални основания
при направен отвод по чл. 29 от НПК и чл. 22 от ГПК, отсъствие на съдиядокладчика по обективни причини.

АВТОМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА НА
ПРИНЦИПА НА СЛУЧАЙНИЯ ИЗБОР ЧРЕЗ АСУД

Делото се разпределя
автоматично на съдия
от списъка.

АВТОМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА НА
ПРИНЦИПА НА СЛУЧАЙНИЯ ИЗБОР ЧРЕЗ АСУД

Протокол от
разпределениетоне може да се
редактира и стои
като документ към
всяко електронно
дело-достъпен е
за четене във
всеки момент от
всеки потребител.

История на съдийските
назначения

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО













Дата, час и минута на разпределението;
Номер на делото;
Разпределящ;
Списък на съдиите, участвали в разпределението;
Процентна натовареност на всеки съдия;
Изключени съдии от разпределението и причини за изключването;
Вид на делото;
Група за разпределението/шифър;
Разпределен съдия;
Начин на разпределяне;
При смяна на докладчик – причини за преразпределението.

АВТОМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА НА
ПРИНЦИПА НА СЛУЧАЙНИЯ ИЗБОР ЧРЕЗ АСУД

Делото се изпраща
електронно при
избрания автоматично
съдия докладчик.

РЪЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА ЧРЕЗ АСУД

Ръчен
избор

При ръчен избор
задължително се
описват
причините.

ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

Вграден в АСУД софтуер автоматично:





Заличава ЕГН-та;
Заменя имената на страните и участниците в съдебното дело с
инициали;
Заменя наименованията на населените места, квартали и улици с
инициали;

Подготвените за публикуване съдебни актове се прехвърлят в
отделна база, където се преглеждат от съдебните секретари за пропуски
в заличаването на личните данни.

ПОДГОТВЕН ЗА ПУБЛИКУВАНЕ СЪДЕБЕН АКТ
Когато актът не подлежи на
публикуване

Съдебният акт се прехвърля в база: Публикувани съдебни актове и след репликация
се визуализира на интернет сайта

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ АКТ В САЙТА

НА ХАРТИЕНИЯ СЪДЕБЕН АКТ СЕ ПОСТАВЯ ПЕЧАТ:
ПУБЛИКУВАНО

УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТНОСНО НАЧИНА ЗА
ДОСТЪП ДО ПУБЛИКУВАНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

На сайта се
публикува
ежедневно
актуална
информация за
наказателните
производтва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Автоматизираността на разпределението и публикуването на
актовете на сайта гарантира правилно администриране на
делата и повишаване ефективността на работата,
избягване на корупционни практики и постига
балансирана натовареност на съдиите. В Благоевградски
окръжен съд са създадени правила за изключенията от
този принцип с цел еднаква натовареност, съхранение на
ресурса от съдии за участие в производствата,
оперативност, бързина, съблюдаване на специално уредени
процесуални срокове, невъзможност за участие по
правилата на чл. 29 ал. 1 от НК и чл.22 от ГПК, чрез
изключването от автоматичното разпределение на
съдия или ръчно разпределение на конкретен съдия.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

