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СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

З А П О В Е Д
№ РД-01-1344

гр. София, 19.04.2017 г.

В изпълнение на дадените в Доклад на Временната комисия от 
членове на ВСС, формирана съгласно решение на ВСС по протокол № 
1/08.01.2015 г., препоръки и с оглед необходимостта от актуализиране на 
действащите към момента Вътрешни правила за случайно разпределение 
на делата, както и във връзка с предоставената на магистратите от СГС 
възможност в срок от 30.03.2017 г. до 13.04.2017 г. да направят 
предложения и изразят становище по публикувания във вътрешния сайт на 
съда проект на Правила за образуване, разпределение, заместване и 
произнасяне по вече образувани граждански и търговски дела в Софийски 
градски съд, от която възможност се е възползвала единствено съдия 
Мария Вранеску, чието становище с вх. № ДЗ-158 от 10.04,2017 г. е 
възприето за неоснователно по мотиви, изложени в писмен отговор до 
същата, на основание чл. 86, ал. 1, във вр. с чл. 88 от Закона за съдебната 
власт,

Н А Р Е Ж Д А М :

УТВЪРЖДАВАМ Правила за образуване, разпределение, 
заместване и произнасяне по вече образувани граждански и търговски 
дела в Софийски градски съд.

ВЪЗ JIАГ АМ на системните администратори от отдел 
„Информационно обслужване и статистика“ Да публикуват Правилата във 
вътрешния сайт и на интернет страницата на:съда.

Копие от настоящата заповед ДА СЕ ВРЪЧИ на: всички съдии от 
Търговско отделение, Гражданско отделение -  лгьрвоинстанционни и 
брачни състави и Гражданско отделение -  въззивни състави, младши 
съдиите и завеждащите служби на съответните /съдебни деловодства в 
Софийски градски съд; завеждащ сру^^Т ^р^гистратура“; отдел 
„Информационно обслужване и ( / т а т ^ и ^ П ^ ^ ^ % ектоР „Човешки
ресурси'. к/
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И зготвил: А. Радепа -  адм. секретар НА СО ГРАДСКИ СЪД
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Софийски градски съд/

ПРАВИЛА ЗА ОБРАЗУВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, 
ЗАМЕСТВАНЕ И ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ВЕЧЕ 

ОБРАЗУВАНИ ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ 
ДЕЛА В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Разпределението на делата в Софийски градски съд се извършва на 
принципа на случайния подбор, съгласно чл. 9 ЗСВ, чрез електронно 
разпределение, посредством Централизираната система за 
разпределение на дела (ЦСРД).

2. Разпределението на постъпилите дела и преписки се извършва от 
административния ръководител на съда или определени от него с 
нарочназаповед съдии.
Служба „Регистратура“ предава на разпределящия съдия от 
съответното отделение книжата, по които се образуват дела, 
съобразно специализацията на това отделение по материя.
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3. При образуването и разпределението на граждански и търговски дела 
се спазва поредността на постъпване на книжата, по които същите се 
образуват, в рамките на отделението, в което следва да се 
разпределят, съобразно специализацията на последните по материя и 
измежду съдиите от съответното отделение.

4. При отвод на докладчик по вече образувано дело последното не 
получава нов входящ номер. Същото се предава в служба 
„Регистратура“ за доклад за преразпределение, в която служба се 
удостоверява датата на предаване.

5. Отклонение от принципа за образуване и разпределение на дела 
съобразно поредността на постъпване на книжата се допуска 
единствено по отношение на подадените в Софийски градски съд:
- молби по чл. 390 ГПК за обезпечение на бъдещ иск;
-искания по чл. 536 ГПК за спиране на охранително производство, по 

които се образува самостоятелно дело.

6. Молбите и исканията по т. 5 от настоящия раздел, постъпили в съда 
до 16.00 ч., се докладват за разпределение същия ден, не по-късно от 
16.00 ч„ а постъпилите след 16.00 ч. - на следващия ден.

7. Не се образува дело по въззивна жалба, частна жалба, възражение по 
чл. 423 ГПК, жалба срещу действия на съдебен изпълнител, жалба 
срещу отказ за вписване по чл. 577 ГПК/чл. 32а ПВ и жалба срещу 
отказ на длъжностно лице по регистрацията, които са подадени 
направо в Софийски градски съд.

8. Във всички случаи, при които не са налице предпоставките за 
образуване на дело, разпределящият съдия постановява отказ за 
образуване, който акт или препис от него се съхранява в служба 
„Регистратура“ на Софийски градски съд.

9. В случаите по т. 7 от настоящия раздел въззивната жалба, частната 
жалба, възражението по чл. 423 ГПК, жалбата срещу действията на 
съдебния изпълнител, жалбата срещу отказ за вписване по чл. 577 
ГПК/чл. 32а ПВ, жалбата срещу отказ на длъжностното лице по
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регистрация, заедно с акта по т. 8, се изпращат на съответния 
съд/орган за администриране и окомплектоване.

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА МЕЖДУ ОТДЕЛЕНИЯ.

1. В Гражданско отделение -  първоинстанционни състави на Софийски 
градски съд се разпределят дела, образувани по:
- облигационни искове между съсобственици (чл. 30, ал. 3 ЗС, чл. 

31, ал. 2 ЗС, чл. 59 ЗЗД, чл. 61 ЗЗД, чл. 41 ЗС);
- облигационни искове от/срещу владелци (чл. 72, чл. 73 и чл. 74 

ЗС);
- искове за обезщетение от деликт и иск за вреди от кредитори по 

Регламент (ЕС) 655/2014 г. (чл. 45 -  54 ЗЗД, чл. 12 ЗЗД, чл. 403 
ГПК, чл. 74 ЗЧСИ, чл. 79 ЗЛОД, чл. 73 ЗННД, чл. 13 от Регламент 
(ЕС) 655/2014 г., чл. 631а ТЗ и др.), с изключение на искове за 
обезщетение за нарушения на права по ЗАПСП, ЗПРПМ, ЗПД, 
ЗМГО;

- искове за обезщетение от неприлагане на правото на ЕС;
- искове по ЗОДОВ;
- искове по ЗОПДЬШИ;
- искове, основани на неоснователно обогатяване по чл. 55 ЗЗД, чл. 

34 ЗЗД, чл. 127 ЗЗД, чл. 143 ЗЗД, чл. 74 ЗЗД, чл. 155 ЗЗД, с 
изключение на случаите, в които страните по делото са търговци 
или случаите, в които поне една от страните е търговец и никоя от 
другите страни не е физическо лице;

- всички искове, основани на неоснователно обогатяване с правна 
квалификация чл. 59 ЗЗД, независимо от вида на страните по 
делото;

- искове, свързани с водене на чужда работа без пълномощно (чл. 
60 - чл. 62 ЗЗД), освен в случаите, в които страните по делото са 
търговци или поне една от страните е търговец и никоя от другите 
страни не е физическо лице;

- искове за недействителност на гражданскоправни сделки, 
включително на завещатели разпореждания (чл. 26 -  чл. 33 ЗЗД, 
чл. 42, ал. 2 ЗЗД, чл. 42 -4 3  ЗН и др., чл. 7 ЗВСОНИ);

- искове за недействителност на търговска сделка, когато едната 
страна по делото е единствено физическо лице, което не е 
търговец или земеделски производител (чл. 26 -  чл. 33 ЗЗД);

- косвен иск (чл. 134 ЗЗД) - в случаите, в които правата, които се 
упражняват, произтичат от гражданскоправна или търговска
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e-mail: adm.ŝ SY/ scc.bi; 4



сделка, по която една от страните е физическо, лице, което не е 
търговец или земеделски производител;
Павлов иск (чл. 135 ЗЗД, чл. 216 ДОПК) - в случаите, когато 
атакуваната сделка е гражданскоправна или търговска, по която 
една от страните е физическо лице, което не е търговец или 
земеделски производител;
искове за разваляне на договор по съдебен ред, в случаите, когато 
се касае за гражданскоправна или търговска сделка и на едната от 
страните по делото участват единствено физически лица (чл. 87, 
ал. 3 ЗЗД, чл. 61 ЗС, чл. 28 ЗАЗ и др., чл. 227 ЗЗД); 
искове за обявяване на предварителен договор за окончателен 

(чл. 19, ал. 3 ЗЗД), освен в случаите, в които страните по делото са 
търговци или поне една от страните е търговец;и никоя от другите 
страни не е физическо лице;
искове за реално изпълнение на гражданскоправна сделка, иск за 
обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданскоправна 
сделка, включително лихва, неустойка, задатък (чл. 79 ЗЗД, чл. 82 
ЗЗД, чл. 86 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД, чл. 93 ЗЗД и др.), с изключение на 
исковете за заплащане на възнаграждения по ЗАПСП, ЗПРПМ, 
ЗПД, ЗМГО;
искове за реално изпълнение на търговска сделка, искове за 
обезщетение за вреди от неизпълнение на търговска сделка, вкл. 
лихва, неустойка, задатък (чл. 79 ЗЗД, чл. 82 ЗЗД, чл. 86 ЗЗД, чл. 
92 ЗЗД, чл. 93 ЗЗД и др.), когато на едната страна по делото 
участва единствено физическо лице, което не е търговец или 
земеделски производител;
искове, свързани със застраховки, когато едната страна по делото 
е единствено физическо лице, което не е търговец или земеделски 
производител, или в случаите, в които никоя от страните не е 
търговец;
искове във връзка с договори за безвъзмездна финансова помощ, 
когато страна по делото не е търговец или земеделски 
производител;
колективни искове (чл. 98, ал. 4 ЗЗК, чл. 164, ал. 1, т. 7 ЗЗП, чл. 
186, ал. 1 ЗЗП, чл. 17 ЗУКТС и др.);
вещни искове, включително тези за връщане на имота в масата по 
несъстоятелност, когато са предявени самостоятелно (чл. 124, ал. 
1 ГПК; чл. 108 3G; чл. 109 ЗС; чл. 109а ЗС; чл. 54 ЗКИР; чл. 440 
ГПК; чл. 40 ЗС; § 1 от ДР на ЗК);
искове във връзка с имуществени отношения между съпрузи (чл. 
29, ал. 1 - 3 ,  чл. 30 ЗК и др.);
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- искове за изкупуване на част от съсобствен имот (чл. 33, ал. 2 ЗС);
- искове по ЗУЕС;
- установителни искове за гражданско право или правоотношение 

(чл. 124 ГПК, чл. 424 ГПК, чл. 439 ГТЖ);
установителни искове за право/правоотношение, породено или 
отнасящо се до търговска сделка, когато на едната страна по 
делото участва единствено физическо лице, което не е търговец 
или земеделски производител (чл. 124 ГПК, чл. 424 ГПК, чл. 439 
ГПК);

- иск за установяване на нищожността или недопустимостта на 
вписването или несъществуване на вписано обстоятелство в 
имотния регистър, независимо от вида на страните по делото;

- искове за признаване на чуждестранно решение и за допускане на 
изпълнението на чуждестранно решение по КМЧП, в случаите, 
когато страна по чуждестранното решение е физическо лице, 
което не е търговец или земеделски производител и същото няма 
за предмет семейни отношения, както и в случаите, в които никоя 
от страните по решението не е търговец;

- молба за издаване на европейска заповед за плащане и за издаване 
на изпълнителен лист по Регламент (ЕО) 1896/2006 г., когато 
длъжникът или кредиторът е физическо лице, което не е търговец 
или земеделски производител, както и в случаите, в които никоя 
от страните не е търговец (чл. 625, ал. 1 ГПК и чл. 627, ал. 1 ГПК);

- молба за събиране на доказателства съгласно чл. 17 от Регламент 
(ЕО) 1206/2001 г. - само при искания за непосредствено събиране 
на доказателства или ползване на специални средства -  запис, 
диск, телефон (чл, 617, ал, 2 ГПК);

- молба за издаване на удостоверение, молба за издаване на 
изпълнителен лист въз основа на европейско изпълнително 
основание по Регламент (ЕО) 805/2004 г., в случаите, когато 
страна по делото е физическо лице, което не е търговец или 
земеделски производител, както и в случаите, в които никоя от 
страните по делото не е търговец (чл. 620 ГПК и чл. 624, ал. 1 
ГПК);

- молба за признаване или отказ за признаване решението по чл. 
623 ГПК (Р — 2201/2001, Р -  44/2001) и за допускане на 
изпълнението на съдебното решение или друг акт, постановен в 
държава-членка, съгласно Регламент (ЕО) 1215/2012 г. по чл. 623, 
ал. 1 ГПК, когато едната от страните по този акт е физическо 
лице, което не е търговец или земеделски производител, както и в
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случаите, в които никоя от страните не е търговец (чл. 622 ГПК и 
чл. 623 ГПК).

2 в  Търговско отделение на Софииски градски съд се разпределят дела,
образувани по:
- искове, основани на неоснователно обогатяване по чл. 55 ЗЗД, чл. 

34 ЗЗД, чл. 127 ЗЗД, чл. 143 ЗЗД, чл. 74 ЗЗД и чл. 155 ЗЗД, в 
случаите, в които страните по делото са търговец или поне едната 
е търговец и никоя от другите страни не е физическо лице;

- искове, свързани с водене на чужда работа без пълномощно (чл, 
60 - 62 ЗЗД), в случаите, в които страните по делото са търговци 
или поне едната е търговец и никоя от другите страни не е 
физическо лице;

- искове за недействителност на търговска сделка, с изключение на 
случаите, в които на едната страна по делото участва единствено 
физическо лице, което няма качеството на търговец или 
земеделски производител (чл. 26 и сл. ЗЗД);

- косвен иск (чл. 134 ЗЗД) - в случаите, когато правата, които се 
упражняват, произтичат от търговска сделка, по която страна не е 
физическо лице;

- Павлов иск (чл. 135 ЗЗД, чл. 216 ДОПК) - в случаите, когато 
атакуваната сделка е търговска и страна по нея не е физическо 
лице;

- искове за разваляне на търговска сделка по съдебен ред в 
предвидените от закона случаи, освен ако на едната страна по 
делото участва единствено физическо лице (чл. 87, ал. 3 ЗЗД);

- искове за реално изпълнение на търговска сделка, искове за 
обезщетение за вреди от неизпълнение на търговска сделка, вкл. 
лихва, неустойка, задатък (чл. 79 ЗЗД, чл. 82 ЗЗД, чл. 86 ЗЗД, чл. 
92 ЗЗД, чл. 93 ЗЗД и др.), освен ако на едната страна по делото 
участва единствено физическо лице;

- искове по чл. 19, ал. 3 ЗЗД - в случаите, в които страните по 
делото са търговци или поне една от тях е търговец и никоя от 
другите не е физическо лице;

- искове, свързани със застраховки, освен ако на едната страна по 
делото участва единствено физическо лице или в случаите, когато 
никоя от страните не е търговец;

- искове във връзка с договори за безвъзмездна финансова помощ, 
когато страна по делото е търговец или земеделски производител;

- установителни искове за право или правоотношение, породено 
или отнасящо се до търговска сделка, освен ако на едната страна
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по делото участва единствено физическо лице, което не е 
търговец или земеделски производител (чл. 124 ГПК, чл. 424 
ГПК, чл. 439 ГПК);
искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се 
до концесия, обществена поръчка или приватизационен договор, 
независимо от вида на страните по тях;
искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се 
до картелни споразумения, решения и съгласувани практики, 
концентрация на стопанска дейност, нелоялна конкуренция и 
злоупотреба с монополно или господстващо положение, 
независимо от вида на страните по тях;
искове за обезщетение за вреди, причинени от членове на органи 
на търговски дружества или други юридически лица (чл. 142 ТЗ, 
чл. 145 ТЗ, чл. 240 ТЗ, чл. 240а ТЗ и др.);
искове по ЗАПСП, ЗПРПМ, ЗПД, ЗМГО, независимо от вида на 
страните по тях;
искове за недействителност на търговски дружества (чл. 70 ТЗ); 
искове за защита на членствени права на членове на търговски 
дружества (чл. 71 ТЗ);
искове за отмяна на решение на общо събрание на търговски 
дружества и нищожност при повторност на отменено решение на 
орган на търговско дружество (чл. 74 ТЗ и чл. 75 ТЗ); 
искове за установяване на допуснато нарушение при 
преобразуване на търговско дружество (чл. 263о, ал. 1 ТЗ); 
искове за прекратяване на търговско дружество по съдебен ред 
(чл. 95 ТЗ, чл. 155 ТЗ, чл. 252 ТЗ, чл. 517 ГПК и др.); 
искове за заплащане на дивидент и равностойност на дружествен 
дял (чл. 125, ал. 3 ТЗ, чл. 247а ТЗ);
молби за откриване на производство по несъстоятелност, 
независимо от вида на страните по делото (чл. 625 ТЗ); 
искове за прогласяване (обявяване на нищожност) 
недействителност на действия и сделки по отношение на 
кредиторите на несъстоятелността, независимо от вида на 
страните по делото (чл. 645, ал. 3 и ал. 4, чл. 646 ТЗ, чл. 647 ТЗ, 
чл. 135 ЗЗДи ЗБН);
вещни искове, които са съединени и предявени за разглеждане 
едновременно с искове за прогласяване (обявяване на нищожност) 
недействителност на действия и сделки по отношение на 
кредиторите на несъстоятелността, независимо от вида на 
страните по делото;
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искове за установяване съществуването на неприето или 
несъществуването на прието вземане, възражение по ЗБН, 
независимо от вида на страните по делото (чл. 694 ТЗ, ЗБН); 
искове за установяване на нищожност или недопустимост на 
вписване в регистър или несъществуване на вписано 
обстоятелство в регистър, независимо от вида на страните по 
делото, с изключение вписванията в имотния регистър; 
обжалване отказ на длъжностното лице по Закона за търговския 
регистър за вписване/обявяване (чл. 25 ЗТР); 
искове за отмяна на решение на общото събрание на сдружение 
(чл. 25 ЗЮЛНЦ);
искове за прекратяване по ЗЮЛНЦ (чл. 13 ЗЮЛНЦ); 
искове за прекратяване на кооперация по съдебен ред (чл. 40 ЗК); 
искове за отмяна на решение на общото събрание на народно 
читалище или прекратяване на читалище (чл. 15 ЗНЧ); 
искове за прекратяване на читалище по съдебен ред (чл. 27 ЗНЧ); 
искове за разпускане на политическа партия (чл. 40 31III); 
регистрация на сдружение, фондация, читалище (чл. 17 ЗЮЛНЦ; 
чл. 9 ЗНЧ);
регистрация на ЖСК (чл. 8 ЗЖСК);
регистрация на адвокатско дружество (чл. 62 ЗА);
регистрация на пенсионен фонд/фондове за допълнително
задължително пенсионно осигуряване и фондове за допълнително
доброволно пенсиониране, вкл. по професионални схеми (чл. 148
КСОичл.  221 КС.О);
регистрация на религиозни институции и местните им поделения 
(чл. 18 ЗВ и чл. 20 ЗВ);
регистрация и промени на политическа партия (чл. 15 ЗПП); 
молба за свикване на общо събрание на акционерно дружество 
(чл. 223 ТЗ);
молба за назначаване или освобождаване на ликвидатор (чл. 266 
ТЗ), определяне на арбитър, назначаване на одитор и т.н.; 
молба за издаване на изпълнителен лист по решение или спогодба 
на местен арбитражен съд, независимо от вида на страните по 
делото (чл. 405 ГПК);
молба за спиране на охранително производство (чл. 536 ГПК); 
отмяна на решение на събрание на кредиторите (чл. 679 ТЗ); 
искове за признаване на чуждестранно решение и за допускане на 
изпълнението на чуждестранно решение по КМЧП, в случаите, в 
които всички страни по решението са търговци или едната страна 
е търговец, а другата не е физическо лице;
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- молба за издаване на европейска заповед за плащане и за издаване 
на изпълнителен лист по Регламент (ЕО) 1896/2006 г., когато 
длъжникът или кредиторът е търговец, а другата страна не е 
физическо лице (чл. 625, ал. 1 ГПК и чл. 627, ал. 1 ГПК);

- молба за издаване на удостоверение, молба за издаване на 
изпълнителен лист въз основа на европейско изпълнително 
основание по Регламент (ЕО) 805/2004 г., когато и кредиторът, и 
длъжникът са търговци или единият от двамата е търговец, а 
другият не е физическо лице (чл. 620 ГПК и чл. 624, ал. 1 ГПК);

- молба за признаване или отказ от признаване решението по чл. 
623 ГПК (Р -  2201/2001, Р -  44/2001) и за допускане на 
изпълнението на съдебното решение или друг акт, постановен в 
държава-членка, съгласно Регламент (ЕО) 1215/2012 г. по чл. 623, 
ал. 1 ГПК, когато двете страни по този акт са търговци или едната 
страна е търговец, а другата не е физическо лице (чл. 622 ГПК и 
чл. 623 ГПК);

- молба за откриване на производство по стабилизация на търговец.

3. Между съдиите от брачните състави в Софийски градски съд се
разпределят:

3.1. Първоинстанционни дела, образувани по:

- искове за произход;
- искове за запрещение;
- искания за осиновявания, включително международни 

осиновявания;
- искове за прекратяване на осиновяванията, включително 

международните осиновявания;
- искове за предоставяне на информация за осиновяванията;
- искове за връщане на дете -  Хагска конвенция;
- молба за издаване на изпълнителен лист и молба за допускане 

изпълнението на съдебно решение или друг акт, постановен в 
държава-членка на ЕС по Регламент (ЕО) 4/2009 г. (чл. 6276 ГПК 
и чл. 627в ГПК);

- искове за признаване на чуждестранно решение и за допускане на 
изпълнението на чуждестранно решение по КМЧП, което има за 
предмет семейни отношения.

3.2. Въззивни дела, образувани по въззивни жалби срещу решения на 
първоинстанционния съд, с предмет:
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- искове по СК относно имуществени отношения между съпрузи 
(чл. 29, ал. 1 - 3, чл. 30 СК и др.);

- искове за развод и недействителност на брака (чл. 318 ГПК); 
искания за развод по взаимно съгласие (чл. 50 СК),

- искове по СК относно отношения между родители и деца, 
изменение на мерките относно упражняването 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);

- искове по СК за издръжка и.за изменение на издръжка (чл. 139 и 
сл. СК);

- производство по ограничаване и лишаване от родителски права 
(чл. 131 -  чл. 135 СК);

- производства по Закона за защита от домашно насилие;
- производства по Закона за лицата и семействата, Закона за 

гражданската регистрация, Закона за закрила на детето, Закона за 
социално подпомагане;

- утвърждаване на споразумение за родителски права (чл. 127, ал. 1 
СК);

- прекратяване на осиновяванията от районния съд.

4. В Гражданско отделение -  въззивни състави се разпределят дела, 
образувани по:
- въззивни жалби срещу решения на първоинстанционните искове, 

постановени по искови производства, с изключение на 
разглежданите само от брачните състави;

- молби за отмяна на неприсъствени решения;

5. Между всички съдии в Гражданско отделение -  първоинстанционни 
и брачни състави, Гражданско отделение -  въззивни състави и 
Търговско отделение в Софийски градски съд се разпределят дела, 
образувани по:
- частни жалби по чл. 274, ал. 1 и сл. ГПК, включително жалби 

срещу актове в заповедното производство и жалби срещу актове 
на съда в производството по чл. 389 и сл. ГПК;

- възражения по чл. 423 ГПК;
- жалби срещу актове на първоинстанционния съд, постановени по 

частни първоинстанционни граждански производства, с 
изключение на разглежданите само от брачните състави;
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- жалби срещу действията на съдебен изпълнител, вкл. 
постановление за определяне на равностойност на вещ (чл. 435 и
сл. ГПК, чл. 521, ал. 3 ГПК);

- обжалване на отказ за вписване извън случаите на отказ за 
вписване в Търговския регистър (чл. 577 ГПК, чл. 32а ПВ);

- молби за определяне срок при бавност, в който случай от избора 
се изключват младшите съдии;

- препирня за подсъдност.
В случаите по т. 5 от настоящия раздел разпределението се извършва 
при спазване на поредността за съответния ден на постъпване на 
книжата, по които се образуват дела по тази точка.

6. Молбите за обезпечение на бъдещ иск, вкл. и на искове за отнемане в 
полза на държавата на незаконно придобито имущество, исканията за 
налагане на мерки по Закона за мерките срещу изпирането на пари се 
разпределят, както следва:
- сред съдиите в Гражданско отделение -  въззивни състави, 

определени съобразно утвърден график за дежурства по дела по 
обезпечение на бъдещ иск -  за постъпилите в периода 1 януари -  
14 юли и 16 септември — 31 декември на текущата година молби;

- сред съдиите, включени в действащ за периода 15 юли -  15 
септември на текущата година график на седмичните дежурства, 
утвърден с издавана ежегодно заповед на административния 
ръководител на съда -  за постъпилите в периода 15 юли - 1 5  
септември на текущата година молби;

7. Искания по чл. 536 ГПК за спиране на охранително производство, по 
които се образува самостоятелно дело, се разпределят сред съдиите в 
Търговско отделение, определени съобразно утвърден график за 
дежурства.

8. В случаите на обективно съединяване с една искова молба на искове, 
които по настоящите правила се разглеждат от различни отделения на 
Софийски градски съд, искът, който според приетите от ВСС 
Правила за оценка на натовареността на съдиите има най-висок 
коефициент на тежест на натоварване, определя статистическия 
шифър на делото, отделението, в което то се разпределя, и групата за 
разпределение. При еднакъв коефициент за натовареност на 
съединените искове статистическият шифър на делото, отделението, 
в което то се разпределя, и групата за разпределение се определят от
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предмета на обуславящия иск или на иска, който има за предмет 
обуславящо правоотношение/право.

9. Във всички случаи, в които следва да се образува първоинстанционно 
дело и по отношение на които са неприложими критериите на т. 1, т.
2 и т. 8 от настоящия раздел, същото се разпределя в Търговско 
отделение, ако и на двете главни страни по делото участват търговци.

10, При прогласяване на нищожност/обезсилване/отмяна на съдебен акт 
и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на Софийски 
градски съд делото се разпределя в отделението според предмета, 
съобразно настоящите Правила, независимо в кое отделение същото е 
било разпределено при първоначалното му разглеждане.

III. ОСОБЕНИ СЛУЧАИ ПРИ ОБРАЗУВАНЕ И 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛА. ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ВЕЧЕ ОБРАЗУВАНО ДЕЛО.

1. При отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по 
образувано пред Софийски градски съд гражданско или търговско 
дело, разглеждането му продължава под същия номер и от същия 
съдебен състав.

2. В случаите, при които производството по изпратено в Софийски
градски съд от друг съд първоинстанционно гражданско или
търговско дело бъде прекратено като преждевременно образувано и
върнато на изпратилия го съд, при повторното му постъпване в
Софийски градски съд същото се образува под нов номер, като се
разпределя на същия съдия-докладчик чрез ЦСРД, при използване на
опция „ръчно“, освен ако този докладчик вече не е съдия в Софийски
градски съд, изключен е от разпределение или вече е съдия в
отделение, в което не се разпределят дела от този вид.
В случаите на разпределяне на делото на същия съдия-докладчик, от 
разпределените му от съответната група за разпределение на дела в 
ЦСРД се изважда бройка.

3. В случаите, при които препирня за спор за подсъдност е била 
повдигната от състав на Софийски градски съд по образувано пред 
него гражданско или търговско дело и съответният по-горен съд е
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постановил, че спорът е подсъден на Софийски градски съд, 
разглеждането на делото продължава под същия номер и от същия 
съдебен състав. ‘

4. В случаите, при които след прекратяване на производството по 
образувано пред Софийски градски съд гражданско или търговско 
дело и изпращането му по подсъдност на друг съд е повдигнат спор за 
подсъдност от съда, на който делото е изпратено или от друг 
последващ съд, на който то е изпратено, и по спора е постановено, че 
делото е подсъдно на Софийски градски съд, при повторното 
постъпване в съда делото се образува под нов номер, като се 
разпределя на същия докладчик чрез ЦСРД, при използване на опция 
„ръчно“, освен ако този докладчик вече не е съдия в Софийски

 ГрадСКи -съд,- изключен е  от разпределение или вече е съдия в
отделение, в което не се разпределят дела от този вид.
В случаите на разпределяне на делото на същия съдия-докладчик, от 
разпределените му от съответната група за разпределение на дела в 
ЦСРД се изважда бройка.

5. При разделяне на производството по граждански и търговски дела по 
обективно и субективно съединени искове, новообразуваното дело по 
отделните искове се разпределя на същия съдия-докладчик чрез 
ЦСРД, при използване на опция „ръчно“, освен ако той вече не е 
съдия в Софийски градски съд или е изключен е от разпределение. В 
последните случаи делото се разпределя чрез ЦСРД на случаен 
принцип.
В случаите, при които разделените искове, с оглед предмета им, 
подлежат на разглеждане в друго отделение на съда, същите се 
разпределят в отделението, в което е разпределено делото преди 
разделяне на исковете и на първоначалния съдия-докладчик.
В случаите на разпределяне на делото на същия съдия-докладчик, от 
разпределените му от съответната група за разпределение на дела в 
ЦСРД, в която попада новообразуваното дело, се изважда бройка.

6. При отказ да се приеме за разглеждане насрещен иск във висящо 
производство по гражданско или търговско дело, новообразуваното 
дело по насрещния иск се разпределя на същия съдия-докладчик чрез 
ЦСРД, при използване на опция „ръчно“, освен ако той вече не е 
съдия в Софийски градски съд или е изключен от разпределение. В
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последните случаи делото се разпределя чрез ЦСРД на случаен 
принцип,
В случаите, при които насрещният иск, с оглед предмета му подлежи 
на разглеждане в друго отделение на съда, същият се разпределя в 
отделението, в което е разпределено делото, по което е предявен 
първоначално насрещният иск и на първоначалния съдия-докладчик.

В случаите на разпределение на делото на същия съдия-докладчик, от 
разпределените му от съответната група за разпределение на дела в 
ЦСРД, в която попада новообразуваното дело, се изважда бройка.

7. При отказ да се приеме искане на кредитор за присъединяване до края 
на първото съдебно заседание в производство по несъстоятелност не 
се образува отделно дело, освен при изрично разпореждане за 
изпращане за образуване. При разпоредено от съдията-докладчик 
образуване на нарочно производство, новообразуваното дело му се 
разпределя, освен ако той вече не е съдия в Софийски градски съд, 
изключен е от разпределение или вече е съдия в отделение на съда, в 
което не се разглеждат дела от вида на новообразуваното дело. В 
последните случаи делото се разпределя чрез ЦСРД на случаен 
принцип.
В случаите на разпределяне на делото на същия съдия-докладчик, от 
разпределените му от съответната група за разпределение на дела в 
ЦСРД се изважда бройка.

8. При постъпването на повече от една частна жалба срещу един и същ 
съдебен акт или срещу различни съдебни актове, постановени по едно 
и също производство, както и на повече от една жалба срещу действия 
на съдебен изпълнител по едно и също изпълнително действие, пред 
Софийски градски съд се образува едно частно гражданско дело.

9. При постановено разделяне на производство, образувано по повече от 
една частна жалба, жалба срещу действия на съдебен изпълнител, при 
което делото първоначално е разпределено в група за разпределение 
„Частни жалби -  фактическа и правна сложност“, не се образува 
отделно дело, а същото се връща на първоначалния докладчик за 
произнасяне по целия предмет, по който е образувано делото.
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Препис от съдебните актове за разделяне на производство по всички 
граждански и търговски дела се предават на ръководителите на 
служба „Съдебно деловодство44 за съхранение.

10. При постановено разделяне на производство по отделни молби, 
искания и жалби, по които съобразно Правилника за администрация в 
съдилищата е образувано едно гражданско или търговско дело, не се 
образува отделно дело, а отделената част се връща на първоначалния 
докладчик за произнасяне по целия предмет, по който е образувано 
делото.

11. В случаите на образувано частно гражданско дело, по което поради 
процесуални пречки не е постановен акт по съществото на спора от 
съдията-докладчик, на когото то е разпределено, и същото не е 
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, в случай че 
докладчикът вече не е съдия в Софийски градски съд, делото се 
преразпределя чрез ЦСРД на случаен принцип.
Ако частното гражданско дело е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание и на съдебния състав има определен вече нов 
постоянен титуляр, делото се разпределя на последния чрез ЦСРД, 
при използване на опция „ръчно”. В случаите, когато на състава няма 
нов титуляр, делото се разглежда в открито съдебно заседание от 
определения за заместване съдия.

12. При отвод на съдията-докладчик по делото последното се 
преразпределя чрез ЦСРД на случаен принцип под първоначалния 
номер, като се изключва предварително съдията-докладчик, който се е 
отвел.
В случаите, когато отвод е постановен по въззивно или частно 
гражданско дело, при преразпределяне на делото от избора не се 
изключват членовете на въззивния съдебен състав, чийто постоянен 
член е отвелият се съдия.
В този случай се изважда бройка от разпределените дела на отвелия се 
съдия-докладчик от съответната група за разпределение на дела в 
ЦСРД, освен когато делото вече е образувано в същата система, в 
който случай бройката се отнема автоматично от системата.
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13. При прогласяване на нищожност, обезсилване или отмяна на съдебен 
акт и връщане на делото за разглеждане на друг състав от същия съд, 
делото се разпределя чрез ЦСРД на случаен принцип, като се 
изключва предварително съдията-докладчик, респективно само тези 
членове на съдебния състав, участвали при постановяване на акта.

14. При постъпване на въззивна или на частна жалба срещу съдебен акт 
по гражданско или търговско дело, постановен от съдия, който към 
момента на образуване на делото правораздава в Софийски градски 
съд, последното се разпределя чрез ЦСРД на случаен принцип, като 
този съдия се изключва от разпределението.
В този случай от избора не се изключват останалите членове на 
въззивния съдебен състав, чийто постоянен член е съдията, 
постановил обжалвания акт.

15. При повторно постъпване в Софийски градски съд на въззивни жалби 
по граждански и търговски дела, както и на жалби срещу действия на 
съдебен изпълнител, по които производството по делото е било 
прекратено и делото е върнато на първоинстанционния съд или на 
съдебния, изпълнител за поправка на явна фактическа грешка, 
допълване, изменение в частта за разноските на решението, 
отстраняване на нередовности или за администриране на жалбата, 
същото се образува под нов номер и се разпределя чрез ЦСРД на 
съдията-докладчик, който е прекратил производството по делото, при 
използване на опция „ръчно“, освен ако последният вече не е съдия в 
Софийски градски съд, изключен е от разпределение или вече е съдия 
в отделение на съда, в което не се разпределят дела от този вид. В 
последните случаи делото се разпределя на случаен принцип чрез 
ЦСРД.
В случаите на разпределяне на делото на същия съдия-докладчик от 
разпределените му от съответната група за разпределение на дела в 
ЦСРД се изважда бройка.

16. При констатирано разпределение на гражданско или търговско дело в 
неправилната група за разпределение на дела се извършва корекция 
на групата за разпределение, след което делото се разпределя чрез 
ЦСРД на случаен принцип измежду всички съдии, които разглеждат 
дела от коректната група за разпределение.
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В този случай на първоначалния съдия-докладчик се изважда бройка 
от разпределите от съответната група за разпределение на дела в 
ЦСРД, освен когато делото вече е образувано в същата система, в 
който случай бройката се отнема автоматично от системата.

17. Във всички случаи, когато се налага преразпределяне на делото на 
конкретен съдия-докладчик поради допуснати грешки при 
първоначалното разпределение на делото, се изважда бройка от 
разпределените на първоначалния съдия-докладчик дела от 
съответната група за разпределение в ЦСРД, освен когато делото вече 
е образувано в същата система, в който случай бройката се отнема 
автоматично от системата.

IV. СПИРАНЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЛА.

1. Спират се постъпленията на всички видове граждански и търговски 
дела чрез спиране от системата за разпределение на дела на съдия, 
който отсъства повече от две седмици по обективни причини, извън 
случаите на ползван платен годишен отпуск.

2. При отсъствие на съдия за период повече от един месец по 
обективни причини, извън случаите на ползван платен годишен 
отпуск, частните граждански дела, образувани по частни жалби, 
възражения по чл. 423 ГПК, жалби срещу действия на съдебен 
изпълнител (ЧСИ/ДСИ), жалби срещу отказ за вписване по чл. 577 
ГПК/чл. 32а ПВ, жалби срещу отказ на длъжностно лице по 
регистрацията, молби за издаване на изпълнителен лист въз основа 
на арбитражно решение, които дела вече са разпределени на този 
съдия и по които не е постановен акт по същество, се преразпределят 
чрез ЦСРД на случаен принцип.
Не се извършва преразпределяне на тези частни граждански дела, по 
които са дадени указания за отстраняване на нередовности, срокът за 
изпълнение на които не е изтекъл. След изтичането на този срок, ако 
отсъствието на съдията-докладчик по обективни причини, извън 
случаите на ползван платен годишен отпуск, продължи повече от 
един месец, тези частни граждански дела се преразпределят чрез 
ЦСРД на случаен принцип.
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3. При отсъствие на съдия за период повече от две седмици, но не 
повече от един месец, по обективни причини, извън случаите на 
ползван платен годишен отпуск, разпределените на съдията частни 
граждански дела, посочени в т. 2 от настоящия раздел, не се 
преразпределят.

4. Съдия, който отсъства по обективни причини, извън случаите на 
платен годишен отпуск, се изключва за периода на отсъствие от 
графиците за дежурства за произнасяне по дела в съответното 
отделение.

V. ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ВЕЧЕ ОБРАЗУВАНИ ГРАЖДАНСКИ И 
ТЪРГОВСКИ ДЕЛА.

1. При постъпване на съдия в Гражданско отделение -  
първоинстанционни и брачни състави, Гражданско отделение -  
въззивни състави и Търговско отделение в Софийски градски съд 
административният ръководител на съда издава заповед, с която:

- определя съдебния състав в съответното отделение, на който съдията
следва да е председател или член-съдия;

- разпорежда включването на съдията в ЦСРД и в групите дела, които
се разглеждат от съдиите в съответното отделение;

- посочва процента на натовареност на съдията, който следва да бъде
заложен и като процент на разпределение в ЦСРД;

- разпорежда въвеждането за съдията в ЦСРД на съответните бройки
кухи дела, равни на средния брой дела, получени от останалите 
съдии в отделението, по съответните групи за разпределение, за 
периода от началото на отчетния период до датата на издаване на 
заповедта, в случай че съдебният състав, чийто председател или 
член става съдията, не е новооткрит;

- посочва с председателите на кои първоинстанционни съдебни
състави следва да разглежда и да се произнася в състав по частни 
граждански дела, в случаите, когато съдията е определен за титуляр 
на първоинстанционен състав.
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2. При възстановяване постъплението на дела на спрян от 
разпределение съдия за последния се въвеждат в ЦСРД съответните 
бройки кухи дела, равни на средния брой дела, получени от 
останалите съдии в отделението, по съответните групи за 
разпределение, за периода от датата на спирането на постъплението 
до датата на възстановяването му.

3. В случаите на откриване на нов съдебен състав в Гражданско 
отделение -  първоинстанционни и брачни състави, Гражданско 
отделение -  въззивни състави и Търговско отделение в Софийски 
градски съд на съдията, определен за председател или член на 
новооткрития съдебен състав, се въвежда брой дела (кухи бройки) по 
всички групи за разпределение по следния алгоритъм:

- изчислява' се средният ' брой дела по съответните групи за 
разпределение, получени от съдиите в съответното отделение от 
началото на отчетния период до датата на откриване на съдебния 
състав, и същите се въвеждат като брой дела (кухи бройки) в ЦСРД 
на съдията на новооткрития съдебен състав;

- изчислява, се 30% от средния брой дела по отделните съответни
групи за разпределение, получени от съдиите в съответното 
отделение за период от шест календарни месеца назад към датата на 
откриване на новия състав;

- по 1/6 част от така получените бройки по всяка от групите за
разпределение се въвежда на първия работен ден през всеки от 
следващите шест месеца като корекция с отрицателен знак в ЦСРД 
на съдията на новооткрития съдебен състав.

4. Съдията, на който са разпределени частни граждански дела, 
образувани по молби за обезпечение на бъдещ иск, се произнася по 
всички последващи молби, искания и жалби (разглежда текущ 
доклад), постъпващи по делата, независимо в кое отделение на 
Софийски градски съд той правораздава.

5. Частните граждански дела, образувани по молби за допускане на 
обезпечение на бъдещ иск и разпределени на докладчик, който вече 
не е съдия в Софийски градски съд или отсъства по обективни 
причини, извън случаите на ползване на платен годишен отпуск,
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независимо от периода на отсъствие, се докладват и разглеждат по 
следния начин:

.1. Молбите и исканията за отмяна/замяна на обезпечения и
връщане на гаранция, постъпили през периода 15 юли -  15 
септември на текущата година -  на случаен принцип от 
дежурните към датата на постъпване на молбата/искането 
съдии, включени в график, утвърден със заповедта на 
административния ръководител по раздел VI, т. З.1.;

5.2. По молби и искания за отмяна/замяна на обезпечения и 
връщане на гаранция, както и за отмяна по чл. 390, ал. 3 ГПК, 
постъпили през периодите 1 януари -  14 юли и 16 септември -  
31 декември на текущата година -  на случаен принцип, 
измежду дежурните към датата на постъпване на молбата и 
искането съдии от Гражданско отделение -  въззивни и брачни 
състави, включени в график за дежурства по дела по 
обезпечение на бъдещ иск;

5.3. По всички молби и искания, извън посочените в т. 5.1. и т. 5.2. 
от настоящия раздел, вкл. и по молби и искания за издаване на 
преписи от съдебни актове, за издаване на съдебни 
удостоверения, за издаване на обезпечителни заповеди, както и 
искания за изготвяне на обезпечителни заповеди, чието 
издаване е вече постановено, администриране на жалби, 
отбелязвания за влизане в сила на съдебен акт и др. -  от 
съдията, заместил като титуляр този съдия, на който делото е 
разпределено, а ако заместилият е младши съдия -  от 
председателя на съответния въззивен състав (като последното 
касае случаите, при които делото първоначално е разпределено 
на съдия, който вече не е съдия в Софийски градски съд, и на 
съдебния състав има определен титуляр). Ако към момента на 
постъпване на молбите и исканията по настоящата т. 5.3. 
липсва титуляр на състава или съдията-докладчик отсъства по 
обективни причини -  заместването се извършва съобразно 
предвиденото в раздел VI за заместване при произнасяне в 
закрити съдебни заседания, съобразно времето на годината, 
през което става заместването.

6. При постановен акт по съществото на спора по частни граждански 
дела, образувани по частна жалба, възражение по чл. 423 ГПК, жалба
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срещу действия на съдебен изпълнител, жалоа срещу о гказ за 
вписване по чл. 577 ГПК/чл. 32а ПВ, и разпределени на докладчик, 
който вече не е съдия в Софийски градски съд, новият титуляр на 
състава се произнася по всички последващи молби, искания и жалои 
(разглежда текущ доклад), постъпващи по тези дела.

7. При преместване на съдия да правораздава от едно отделение на 
Софийски градски съд в друго, както и в случаите на преместване от 
един съдебен състав на друг състав от същото отделение, 
разглеждането и произнасянето по частните граждански дела, 
образувани по частни жалби, възражения по чл. 423 ГПК, жалби 
срещу действия на съдебен изпълнител, жалби срещу отказ за 
вписване по чл. 577 ГПК/чл. 32а ПВ, които са разпределени на 
съдията до датата на преместването, продължава с новия състав по 
частни жалби, независимо дали има постановен акт по същество. 
Частните граждански дела, които са насрочени за разглеждане в 
открито съдебно заседание, се разглеждат с новия състав, 
включително и в случаите, в които е необходимо да бъдат 
пренасрочени в заседателния график на съдебния състав на съдията- 
докладчик след преместването.

8. Съдиите в Софийски градски съд, които са преместени от отделение, 
в което се разглеждат частни граждански дела в Наказателно 
отделение на същия съд, довършват разглеждането на 
разпределените им частни граждански дела, по които няма 
постановен акт по съществото на жалбата, както и се произнасят по 
всички последващи молби, искания и жалби при постановен акт по 
същество по разпределените им частни граждански дела с последния 
състав по частни жалби.

9. В случаите на т. 15 от раздел III (чл. 76, ал. 9 ПАС) на настоящите 
Правила, ако първоначалният съдия-докладчик е определен да 
разглежда въззивни или частни граждански дела в състав, различен 
от първоначалния, делото се разглежда с участието на съдиите от 
новия съдебен състав, чийто член е първоначалният съдия- 
докладчик, на който делото се разпределя отново.
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10. Определяне на член на съдебен състав no въззивно и по частно 
гражданско дело, в случаите на:

- отвод на член на състава, който не е докладчик;
- предмет на обжалване е съдебен акт, постановен от член на състава,

който не е докладчик;
- образуване на делото след прогласяване на нищожност, обезсилване

или отмяна на съдебен акт и връщане на делото за ново 
разглеждане, член на състава е участвал при първоначалното 
разглеждане на делото в съда и този член не е докладчик,

се извършва със заповед на административния ръководител на съда 
или разпореждане на негов заместник.

VI. ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ДЕЛА ПО ЗАМЕСТВАНЕ.

1. Заместване на съдия, ползващ платен годишен отпуск през периодите 
1 януари -  14 юли и 16 септември -  31 декември на текущата година:

Отсъстващият съдия се замества от посочен от него друг съдия от 
отделението, в което той правораздава, който е дал писменото си 
съгласие за заместване.
При отсъствие за период до две седмици заместващият съдия се 
произнася в закрито съдебно заседание само по молби и искания, 
постъпващи по делата, по които докладчик е отсъстващият съдия, за 
които е установен срок за произнасяне и който срок изтича преди 
датата на изтичане на разрешения платен годишен отпуск.
При отсъствие за период над две седмици заместващият съдия се 
произнася в закрито съдебно заседание по всички молби и искания по 
делата, по които докладчик е отсъстващият съдия, и постъпващи през 
целия период на разрешения отпуск.
Не се допуска заместване поради ползване на платен годишен отпуск, 
в случаите, когато заместваният съдия има насрочени дела в открити 
съдебни заседания, по които той е докладчик, дори при посочен от 
него заместник.

2. Заместване през периодите 1 януари — 14 юли и 16 септември — 31 
декември на текущата година:
- на съдия, отсъстващ по обективни причини, извън случаите на 
ползване на платен годишен отпуск;
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- за произнасяне по дела, разпределени на съдеоен състав без титуляр.

2.1. Заместване за разглеждане и произнасяне по граждански и 
търговски дела, насрочени в открити съдебни заседания - от 
съдия, избран на случаен принцип, чрез електронната система, 
измежду съдиите от съответното отделение.
В този случай от избора се изключват съдиите, на които вече е 
разрешен отпуск за период от време, обхващащ датата на 
съдебното заседание, съдиите, отсъстващи поради обективни 
причини за период от време, обхващащ датата на съдебното 
заседание, съдиите, които вече са замествали в открити съдебни 
заседания, съдиите, които имат насрочени съдебни заседания на 
съдебния състав, чийто титуляр са, на датата на заседанието, по 
което се налага заместване.
Заместването за разглеждане и произнасяне по дела, насрочени в 
открити съдебни заседания, не се извършва в случай че 
причината за заместване е доведена до знанието на 
административния ръководител на съда или на негов заместник 
след 14.00 часа на деня, предхождащ този, в който делата за 
заседание следва да са на разположение на съдията съгласно 
Правилника за администрацията в съдилищата. В този случай 
делата се отсрочват за разглеждане на друга дата в графика на 
съдебния състав със заповед на административния ръководител 
на съда или разпореждане на негов заместник.
По въззивни граждански дела, в случай че причината за 
заместване е доведена до знанието на административния 
ръководител на съда или до негов заместник по - късно от 14.00 
часа на деня, предхождащ този, в който делата за заседание 
следва да са на разположение на съдията, заместването е за 
разглеждането и произнасянето по дела, които са на доклад на 
другите двама членове на въззивния състав. Делата, които са на 
доклад на замествания съдия се отсрочват от 
председателстващия състава за разглеждане на друга дата, в 
графика на съдебния състав.

2.2. Заместване за разглеждане и произнасяне в закрити съдебни 
заседания по молби, искания и жалби (разглеждане на текущ 
доклад), постъпващи по граждански първоинстанционни искови 
и въззивни дела, по търговски дела, както и по частни
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граждански дела (първоинстанционни и въззивни), с изключение 
на произнасянията по т. 5.2., раздел V от настоящите Правила - 
от съдия, определен по график за заместване от 
административния ръководител на съда или от негов заместник.

При отсъствие на съдията-докладчик за период до две седмици 
заместването обхваща произнасянето само по молби и искания, 
постъпващи по делата, за които е установен срок за произнасяне, 
който изтича преди датата на отпадане на причината за отсъствие.
При отсъствие за период над две седмици, както и при липса на 
постоянен титуляр на състава, заместването се отнася за 
произнасянето по всички молби и искания, постъпващи по делата, по 
които докладчик е отсъстващият съдия.

3. Произнасяне по дела и заместване през периода 15 юли -  15 септември 
на текущата година:

3.1. Заместване:
-  на съдия, ползващ платен годишен отпуск за срок до три седмици;
-  на съдия, който отсъства по обективни причини, извън случаите на 
ползване на платен годишен отпуск;
-  за произнасяне по дела, разпределени на съдебен състав без титуляр, 
за произнасянето по молби и искания по образувани (висящи) 
граждански и търговски дела, представляващи:

а) молби и искания за допускане на обезпечения, за отмяна/замяна на 
обезпечения и връщане на гаранция по висящи търговски дела и 
първоинстанционни искови и въззивни граждански дела (с изключение 
на производствата по несъстоятелност);
б) молби и искания за издаване на преписи от съдебни актове, съдебни 
удостоверения, за издаване на изпълнителни листове и за 
обез лечителни заповеди, както и искания за изготвяне на 
изпълнителни листове и обезпечителни заповеди, чието издаване е 
вече постановено по търговски дела и по висящи първоинстанционни 
искови и въззивни граждански дела (с изключение на производствата 
по несъстоятелност и производствата по издаване на изпълнителен 
лист въз основа на арбитражни решения);
в) молби и искания за допускане, замяна/отмяна на обезпечение и 
връщане на гаранции по висящи дела за несъстоятелност;
г) молби и искания за издаване на преписи от съдебните актове и 
документи, съдебни удостоверения, за издаване на изпълнителни
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листове и обезпечителни заповеди по висящи дела за несъстоятелност;
д) искания за изготвяне на изпълнителни листове, чието издаване вече 
е постановено по делата за издаване на изпълнителен лист въз основа 
на арбитражно решение, и преписи и съдебни удостоверения по тези 
дела.

Молбите и исканията по бук. а) до бук. д) вкл. от настоящата точка 
се разглеждат от съдиите, включени в действащ за периода 15 юли -  
15 септември на текущата година график на седмичните дежурства на 
съдиите от Гражданско отделение -  първоинстанционни и брачни 
състави, Гражданско отделение -  въззивни състави и от Търговско 
отделение, утвърден с издавана ежегодно заповед на 
административния ръководител на съда.

Молбите и исканията по бук. а) и по бук. в) се разпределят чрез 
електронната система за случайно разпределение, различна от ЦСРД, 
предвид невъзможността чрез последната да се извърши 
разпределение на делото само за целите на отделното произнасяне по 
молби и искания, а само преразпределение на самото дело. 
Определянето на съдията-докладчик за произнасяне в случаите на бук. 
а) и бук. в) се отнася само за произнасянето по конкретната 
молба/искане, както и по обуславящите произнасянето по 
молбата/искането въпроси относно редовността и допустимостта на 
молбата/производството.

Молбите и исканията по бук. б), г) и д) се докладват от завеждащите 
служби „Съдебно делово дство” на Гражданско отделение -  
първоинстанционни и брачни състави, на Гражданско отделение -  
въззивни състави и на Търговско отделение последователно и поравно 
на дежурните за съответния период съдии в деня на постъпването им в 
съответното деловодство.

3.2. Заместване:
- на съдия, който отсъства по обективни причини, извън случаите на 
ползване на платен годишен отпуск;
- за произнасяне по дела, разпределени на съдебен състав без титуляр 
за:

3.2.1. Заместване за разглеждане и произнасяне по граждански и 
търговски дела, насрочени в открити съдебни заседания през 
периода 15 юли -  15 септември през текущата година - от 
съдия, избран на случаен принцип чрез електронната система, 
измежду съдиите от съответното отделение, по реда, посочен 
в т. 2.1. от настоящия раздел;
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3.2.2. Заместване за разглеждане и произнасяне в закрити съдебни 
заседания по молби, искания и жалби (разглеждане на текущ 
доклад), постъпващи по граждански първоинстанционни 
искови и въззивни дела, по търговски дела, както и по частни 
граждански дела (първоинстанционни и въззивни) в периода 
15 юли -  15 септември на текущата година, извън молбите и 
исканията по чл. 3.1. — от съдия, определен по график за 
заместване от административния ръководител на съда или от 
негов заместник.

При отсъствие на съдията-докладчик за период до две седмици 
заместването по настоящата т. 3.2.2. обхваща произнасянето само по 
молби и искания, постъпващи по делата, за които е установен срок за 
произнасяне, който изтича преди датата на отпадане на причината за 
отсъствие.

При отсъствие за период над две седмици, както и при липса на 
постоянен титуляр на състава, заместването се отнася за произнасяне 
по всички молби и искания, постъпващи по делата, по които 
докладчик е отсъстващият съдия.

3.3. Заместване на съдия, който ползва платен годишен отпуск за 
срок повече от три седмици без прекъсване, за периода след 
третата седмица.

Ползването на платен годишен отпуск през периода 15 юли -  15 
септември на текущата година, при продължителност на отпуска без 
прекъсване над три седмици, се допуска при посочване на друг съдия 
от отделението, в което той правораздава, дал писменото си съгласие 
за заместване и при условие, че отсъстващият съдия няма насрочени 
открити съдебни заседания за разглеждане на дела, по които е 
докладчик. За времето след третата седмица отсъстващият съдия се 
замества от посочения заместник, който се произнася в закрито 
съдебно заседание по всички молби и искания по делата на 
отсъстващия съдия, постъпили през периода на разрешения отпуск.

4. Заместване в случай на отсъствие на съдия, включен в график за 
дежурство
4.1. Промени във вече утвърден график на дежурство се допускат по 

писмена молба на съдиите, желаещи да се разменят в дежурство 
и за целия му период;
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4.2. При отсъствие на съдия за период, за който е включен в графика 
за дежурство, той се изключва от графика в Централизираната 
система за разпределение на дела;

4.3. По изключение, в случаите, в които се налага отсъствие на съдия 
за част от периода, в който е включен в график за дежурство, по 
причина налагаща ползване на платен отпуск с разрешение на 
работодателя, заместване се допуска единствено при посочен с 
писмена молба заместник, придружена с писменото съгласие на 
последния. За заместването се издава писмена заповед. В този 
случай отсъстващият съдия не се изключва от разпределението 
на делата по дежурство в ЦСРД за съответния период, а 
разпределените му дела се разглеждат от посочения заместник.
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