
       
     

     

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩОТО 

СЪБАРНИЕ НА ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД 
      

  Приети на Общото събрание на съдиите на 30.01.2017 г., 

съгласно чл. 85 ал.1 от Закона за съдебната власт 

 

 

I.  ОСНОВАНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО 

СЪБРАНИЕ  

 

1. Общото събрание на съдиите при Окръжен съд Благоевград се 

свиква от Председателя на съда 

2. Общото събрание на съдиите при Окръжен съд Благоевград се 

свиква и по искане на не по-малко от една трета от всички съдии 

3. Общото събрание на съдиите се свиква, като съдиите бъдат 

уведомени за това най-малко три дни преди събранието. Само в 

извънредни случаи когато се налага да бъдат обсъждани и за 

вземане на важни и спешни решения може да бъде насрочено и 

проведено такова в по-кратък срок, не по-рано от следващия 

работен ден. 
 

II. ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  

 

1. Общото събрание на съдиите при Окръжен съд Благоевград се 

състои от Всички съдии в Окръжен съд Благоевград, младшите 

съдии,  командированите съдии и председателите на районните 

съдилища. 

2. Младшите съдии и председателите на районните   съдилища 

участват в Общото събрание, но не участват в гласуването. 

3. Командированите съдии участват с право на глас в общите събрания 

на съда, от който са командировани. 

 

 

 

III. ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО 

СЪБРАНИЕ: 

 



1. Когато се обявява дата за свикване на Общото събрание на съдиите 

при Окръжен съд Благоевград, задължително се обявява и мястото и 

часът на провеждането му. 

2. Всички съдии се уведомяват за провеждане на Общото събрание по 

вътрешната електронна поща – АСУД. 

3. С обявяването на деня, мястото и часът на събранието се обявява 

дневният ред по който ще протече Общото събрание. 

4. Дневният ред може да бъде допълван в случай, че повече от една 

трета от съдиите желаят да бъде включена нова точка. Включването 

на допълнителна точка в дневният ред става след писмено 

депозирана молба до Председателя на съда и при условие, че е 

спазен срока – три дни преди провеждане на събранието. 

5. Общото събрание се води от Председателя на Окръжен съд 

Благоевград. При отсъствие на Председателя на съда по уважителни 

причини /отпуск, командировка, отпуск по болест/ се води от един 

от заместник председателите на Окръжен съд Благоевград. 

6. На всяко Общо събрание на съдиите се води протокол от съдебен 

служител – съдебен секретар. Всички протоколи от проведени Общи 

събрания на съдиите се съхраняват в папка при съдебният 

администратор. 

7. Общо събрание на съдиите може да се проведе в случай, че 

присъстват минимум 2/3 от общия числен състав. 

8. Всички решения на Общото събрание се вземат след проведено 

гласуване, при наличие на повече гласове  от половината 

присъстващи. 

9. След гласуване „за“ се гласува „против“ и „въздържал се“ 

10. Решенията се обявяват веднага и се записват от протоколчика в 

протокола на Общото събрание с изложение на диспозитива за това 

което се е гласувало. Задължително в протокола се записва и с какво 

мнозинство е взето решението, след преброяване на гласовете от 

протоколчика. След изготвяне на протокола, същият се изпраща 

по вътрешната поща на всички съдии за сведение.    

 

IV. Правомощия на Общото събрание на Окръжен 

съд Благоевград: 
 

1. Определя броя и съставите на отделенията, както и тяхната 

специализация по материя; 

2. може да прави предложения за назначаване на председател на 

съответния съд и изслушва всички кандидати; 

3. изслушва предложените от председателя на съда кандидати за 

назначаване на негови заместници и може да изразява становище относно 

предложенията; 

4. обсъжда годишния доклад на председателя за дейността на съда; 



5.  дава становища на Министерския съвет и на Народното събрание 

по законопроекти, които се отнасят до дейността на окръжните съдилища; 

6. приема вътрешни правила за организацията на дейността си; 

7. приема правила за определяне на натовареността на председателя 

на съда, на неговите заместници, на председателите на отделения, на съдиите 

от окръжния съд, които са натоварени с осъществяването на организационни 

функции, както и в случай на предписание на здравните органи; 

8. анализира и обобщава практиката на окръжния съд и на районните 

съдилища в Благоевградски съдебен район; 

9. разглежда периодично състоянието на престъпността и другите 

правонарушения и обобщава опита на окръжния съд и на районните 

съдилища в Благоевградския съдебен район; 

10. дава мнение по искания за приемане на тълкувателни решения 

или тълкувателни постановления; 

11. обсъжда предложението на председателя на съда за 

администрацията на съда; 

12. приема решения в други предвидени от закона случаи. 

 

 

 

 

  

 


