
         
     

    ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
 

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАТОВАРЕНОСТТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДА,  

НА НЕГОВИТЕ ЗАМЕСТНИЦ, НА СЪДИИТЕ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД 

БЛАГОЕВГРАД,  КОИТО СА НАТОВАРЕНИ С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО 

НА ОРГАНИЗАЦИОННИ ФУНКЦИИ, КАКТО И В СЛУЧАЙ НА 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ОРГАНИ 

 

Утвърдени от Общото събрание на съдиите при Окръжен съд 

Благоевград, на основание чл. 85 ал.3 т.7 от Закона за съдебната власт на 

30.01.2017 г. 

 

 

 

 1. Председателите и заместник-председателите на съдилищата да 

участват в разпределението на всички групи дела в програмата за случайно 

разпределение. При наличие на специализация по председателите и 

заместник-председателите да участват в разпределението на всички групи от 

съответната материя, в която са се специализирали. 

 2. Процентът на натовареност на председателите и заместник-

председателите на съдилищата да се определя с мотивирана заповед на 

председателя на съда,  в която конкретно да се отчита обемът на 

административната дейност в съответния орган на съдебна власт. 

 

 3. За окръжните съдилища – на основание Решение по Протокол № 

22/29.05.2014 г. на Висшия съдебен съвет, относно определяне на 

минималната натовареност на председателите на съдилищата и заместник-

председателите  

 -  с щатна численост над 20 до 40 съдии и над 45 до 60 съдебни 

служители – 50% натовареност на председателите и 70% натовареност на 

заместник-председателите. 

 4. Определяне на натовареността на председателя на Окръжен съд 

Благоевград 

 4.1.Общото събрание на съдиите при Окръжен съд Благоевград приема 

натовареност на председателя на съда - 70% за всички дела; 60% за 

обезпеченията и 100% за фирмените дела 

 4.2. При определяне на процента натовареност на административният 

ръководител – председател на Окръжен съд Благоевград се взе предвид че 

административният ръководител наред с разглеждането на съдебни дела има 

редица административни задължения, които отнемат голяма част от времето 

за тяхното осъществяване: 



- преглед, контрол и подписване на целият граждански доклад 

- проверка и запознаване с върнатите граждански дела от 

инстанционен контрол 

- издаване на заповеди във връзка с общоорганизационната дейност 

на съда 

- изготвяне на Вътрешни правила за дейността на съда 

- изготвяне на доклади 

- извършване на проверки по районните съдилища 

- кореспонденция с ВСС, МП, АК, ОД на МВР, районните съдилища 

и други обществени и държавни институции 

- участия в конференции, обществени мероприятия на които се 

изисква присъствие на Председателя на съда 

- организиране на семинари, относно уеднаквяване на практика 

- и други. 

 5. Определяне на натовареността на заместник-председателите на 

Окръжен съд Благоевград  

 5.1 Общото събрание на съдиите при Окръжен съд Благоевград приема 

натовареност на заместник-председателите на съда – 100 % 

 5.2.При определяне процента натовареност на заместник-

председателите на Окръжен съд Благоевград се взе предвид, че същите наред 

с разглеждането на съдебните дела имат редица административни 

задължения, които отнемат голяма част от времето за тяхното 

осъществяване: 

 - разпределение на постъпилите наказателни дела – от заместник 

председателя – Ръководител „Наказателно отделение“ 

 - разпределение на фирмените дела – от заместник-председателя – 

Ръководител „Гражданско отделение“ 

 - вземат пряко участие в изготвянето на Вътрешни правила за 

дейността на съда 

 - участват при изготвянето на доклада съответно за Гражданско и 

Наказателно отделение 

 - осъществяват пряк контрол и поставят индексите на всички дела 

върнати от инстанционен контрол 

 - осъществяват пряк контрол върху правилното и точно определяне на 

коефициента на тежест по съответните дела, съгласно Системата за 

изчисляване на натовареността на съдиите 

 - осъществяват общоорганизационната дейност във връзка с работата 

съответно в Гражданско и Наказателно отделение 

 - изготвят становища, справки и анализи за съответното отделение 

          - и други  

 

 

 

 

 



 

 6. В случай на установено заболяване и представена медицинска 

документация /ТЕЛК решение или друг документ издаден от здравно 

заведение, удостоверяващ наличие на намалена трудоспособност/, 

последната се взема предвид, при определяне процента на натовареност на 

съдията,  след Решение на Общото събрание на съдиите по всеки конкретен 

случай. Ако се вземе такова решение намаленият процент се отразява в 

програмния продукт за разпределение на делата /АСУД/. 

   
 


