РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД__________________

ЗАПОВЕД
№ РД-01-137
гр. София, 16.01.2017 г.
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 разпределение на дела в Софийски
градски съд при масови отводи.
ДА СЕ СЪЗДАДЕ група за разпределение „Масови отводи на
граждански и търговски съдии“ в Централизираната система за
разпределение на дела, в която да се включат всички съдии от Гражданско
отделение - първоинстанционни и брачни състави, Гражданско отделение
- въззивни състави и Търговско отделение и в която група да се извършва
разпределение на дела, съобразно посоченото в утвърдените с настоящата
заповед правила.
ДА СЕ СЪЗДАДЕ група за разпределение „Масови отводи на
наказателни съдии“ в Централизираната система за разпределение на дела,
в която да се включат всички съдии от Наказателно отделение и в която
група да се извършва разпределение на дела, съобразно посоченото в
утвърдените с настоящата заповед правила.
ДА СЕ ЗАКРИЯТ групи за разпределение „Отвод - въззивни
жалби“ и „Отвод - частни жалби“ в Централизираната система за
разпределение на дела.
Настоящата заповед ведно с Правилата за разпределение на дела в
Софийски градски съд при масови отводи ДА СЕ ВРЪЧАТ на всички
съдии и завеждащите служби „Съдебно деловодство“ в Софийски градски
съд срещу подпис; на отдел „Информационно обслужване и статистика“ и
на сектор „Човешки ресурси“.
УКАЗВАМ на завеждащите служба „Съдебно деловодство“ да
доведат до знанието на всички служители в съответното деловодство
настоящата заповед ведно с Правилата за разпределение на дела в
Софийски градски съд при масови отводи, чрез връчване на препис от
същите срещу подпис.
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ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛА В СОФИЙСКИ
ГРАДСКИ СЪД ПРИ МАСОВИ ОТВОДИ

1. По смисъла на настоящите правила „масов отвод“ по дело,
образувано в Софийски градски съд, е налице при отвод на 30% от
съдиите в съответното отделение, в което делото първоначално е
образувано и разпределено чрез Централизираната система за
разпределение на дела (ЦСРД), съобразно материята.
2. При „масов отвод“ по делото се преустановява преразпределението
му чрез ЦСРД, а същото се докладва последователно на останалите
съдии от съответното отделение, в което делото първоначално е
образувано.
3. Съдията, на който делото е докладвано по реда на т. 2, в тридневен
срок взема отношение налице ли е основание за отвод и в същия срок
връща делото в деловодството. В случай че е налице такова
основание съдията постановява акт за отвеждане от разглеждане на
делото. При липса на основание за отвод съдията посочва това
обстоятелство в списъка на съдиите, приложен към конкретното
дело.
4. След като всички съдии от съответното отделение, в което делото
първоначално е образувано, вземат становище по реда на т. 3, делото
се разпределя чрез ЦСРД при участието на съдиите от това
отделение, които са заявили, че не се отвеждат от разглеждането му.
5. В случай на отвод по гражданско или търговско дело на всички
съдии от съответното отделение, в което делото е образувано,
последното се изпраща в останалите отделения на Софийски градски
съд, в които се разглеждат граждански и/или търговски дела, за
продължаване на процедурата по т. 2 и т. 3.

След като всички съдии в тези отделения вземат становище по реда
на т. 3, гражданското/търговското дело се разпределя чрез ЦСРД в
група за разпределение „Масови отводи на граждански и търговски
съдии“, при участието на всички съдии в Софийски градски съд,
разглеждащи граждански и търговски дела, с изключване на тези от
тях, които са се отстранили от разглеждане на делото.
6. В случай на отвод по гражданско или търговско дело на всички
съдии в Софийски градски съд, разглеждащи граждански и
търговски дела, последното се изпраща в Наказателно отделение за
провеждане на процедурата по реда на т. 2 и т. 3.
След като всички съдии от Наказателно отделение вземат становище
по реда на т. 3 гражданското/търговското дело се разпределя чрез
ЦСРД в група за разпределение „Масови отводи на наказателни
съдии“ при участието на всички съдии от Наказателно отделение на
Софийски градски съд, с изключване на тези от тях, които са се
отстранили от разглеждане на делото.
7. В случай на отвод по наказателно дело на всички съдии от
Наказателно отделение, последното се изпраща в останалите
отделения на Софийски градски съд за провеждане на процедурата
по т. 2 ит. 3.
След като всички съдии от тези отделения вземат становище по реда
на т. 3, наказателното дело се разпределя чрез ЦСРД в група за
разпределение „Масови отводи на граждански и търговски съдии“
при участието на всички съдии в Софийски градски съд,
разглеждащи граждански и търговски дела, с изключване на тези от
тях, които са се отстранили от разглеждане на делото.
8. Съдебните деловодители са длъжни да отразяват в деловодната
система „САС - Съдебно деловодство“ на СГС датата, на която
делото е изпратено на доклад на съдията; датата, на която делото е
върнато в деловодството от съдията, както и да регистрират
постановените съдебни актове за отвод.
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