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ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

ПРАВИЛА 

ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА И 

РАВНОМЕРНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ВЪВ 

ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД 

/ПСРДРНС/ 

 

Приети с решение на Общото събрание на 20 февруари 2018 г.; 

Изменени и допълнени с решение на Общото събрание на 15 октомври 2018 г.; 

Изменени и допълнени с решение на Общото събрание на 12 февруари 2019 г.; Изменени 

и допълнени с решение на Общото събрание на 14 декември 2020 г.; Изменени и 

допълнени с решение на Общото събрание на 20 май 2021 г.; Изменени и допълнени с 

решение на Общото събрание на 17 август 2021 г.; Изменени и допълнени с решение на 

Общото събрание на 02 ноември 2021 г.; Изменени и допълнени с решение на Общото 

събрание на 23 ноември 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гр. София 
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Раздел І 

Цел 

Чл.1 (1) Настоящите Вътрешни правила имат за цел установяване на 

механизъм, чрез който при разпределяне на постъпващите във 

Военно-апелативния съд дела да се осигури спазване на принципа на 

случайния подбор, документиране на направения избор и равномерна 

натовареност на съдиите. 

(2) Принципът на случайния подбор при разпределението на делата във 

Военно-апелативния съд гарантира безпристрастност на съда, равенство на 

страните, прозрачност в съдебната дейност и превенция на корупцията. 

 

Чл.2 Определяне на съдия-докладчик по делото на принципа на  

случайния подбор е регламентиран в чл. 9 от Закона за съдебната власт. 

Раздел II. 

Програмен продукт за разпределение на делата 

Чл. 3 (1) Съгласно протокол за стартиране на внедряване във всички 
съдилища на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) от 

27.07.2020 г. по Договор № ВСС-495/16.01.2019 г. (№ ПО-16-8/16.01.2019 г. на 
„Информационно обслужване“ АД), сключен между Висшия съдебен съвет и 
„Информационно обслужване“ АД и протокол за внедряване в съд на ЕИСС от 
07.08.2020 г. по Договор № ВСС-495/16.01.2019 г. (№ ПО-16-8/16.01.2019 г. на 
„Информационно обслужване“ АД), сключен между Висшия съдебен съвет и 
„Информационно обслужване“ АД, считано от 07 август 2020 г. стартира 
работата на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) във 
Военно-апелативния съд. 

  

Раздел III. 
Прозрачност в разпределението на делата 

Чл. 4 (1) Програмният продукт на ЕИСС осигурява пълна прозрачност в 
разпределението на делата. Той дава възможност всяко дело да бъде 
проверено как е разпределено и кои съдии са участвали или не са участвали  
при автоматичния избор, както и причината за неучастие. 

(2) Софтуерът дава възможност делото да бъде разпределено по вид и 

осигурява постигане на равномерна натовареност на съдиите от съда. 

 

Чл. 5 Всеки съдия от Военно-апелативния съд при заявено писмено 

желание може да присъства при разпределението на делото или да получи 

статистическа информация за натовареността към даден момент. 
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Чл. 6 При мотивирано писмено искане на адвокати, страни или техните 

процесуални представители по дела с изключителен обществен или медиен 

интерес или по искане на представители на медии, лицето, извършващо 

случайното разпределение на делото осигурява присъствие на заявителите или 

представители на медиите, както и медийно отразяване на процеса по 

разпределение на съответното дело на принципа на случайното разпределение. 

Раздел IV. 

Лица, извършващи случайното разпределение на делата 

Чл. 7  (1) Разпределението на делата се извършва от административния 
ръководител – председател на съда, неговия заместник или от определен със 
заповед друг съдия. 

(2) Длъжностните лица, извършващи разпределение на делата, 
получават достъп до ЕИСС чрез персонална парола и квалифициран 
електронен подпис. 

 

Раздел V. 

Определяне на съдия докладчик по делата 

Чл. 8 (1) Системният администратор, той и съдебен статистик, на 
Военно-апелативния съд запознава разпределящия с възможностите и 

актуализациите на ЕИСС и с опциите, които предлага за извършване на 
случайния подбор. Пояснява механизма за работа по разпределението 
посредством ползване на квалифицирания електронен подпис и начина за 
проверка достоверността на извършеното разпределение с протокол и при 
необходимост оказва необходимото съдействие на разпределящия. 

(2) Новообразуваните дела във Военно-апелативния съд, в зависимост 

от техния вид, се разпределят за работа между съдиите от съда, чрез ЕИСС на 

принципа на случайния подбор, съобразно поредността на тяхното постъпване 

от военните съдилища с оглед на регистрационния номер от входящия 

дневник. 

(3) Длъжностните лица, извършващи разпределение на делата, при 

използването на ЕИСС се ръководят от Методически указания за работа на 

съдилищата с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). 

 

Чл. 9  В деня на постъпване или най-късно на следващия ден делата се 

докладват на административния ръководител – председател на 
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Военно-апелативния съд за разпределяне, а в негово отсъствие - на 

заместник-административния ръководител – заместник-председател на съда 

или на определен със заповед на административния ръководител съдия, които 

в тридневен срок при наличието на процесуални предпоставки проучват, 

разпределят и образуват делото.  

 

Чл. 10  (1)   След определяне състава на съда на принципа на случайния 

подбор, извършващият разпределението изготвя списък на състава на съда по 

старшинство. 

(2) От датата на изготвяне на списъка на разпределящия за сформиране 

на състав, започват да текат законоустановените срокове за насрочване и 

разглеждане на делото. 

 

Чл. 11 (1) (Изм. и доп. 02.11.2021 г.) При определен съдия-докладчик от 
съдиите от Военно-апелативния съд чрез ЕИСС, но при невъзможност за 

сформиране на съдебен състав поради наличие на законови причини за това, 
административния ръководител – председател на съда, съобразявайки 
особеностите на делото, числеността на съответния съд и минималното 
разходване на средства за командироване, следва да реши от кой военен съд да 
бъдат командировани съдии, като същите се определят от административния 
ръководител – председател на съответния военен съд при спазване на 
принципа на случайния подбор. По изключение в определени случаи могат 

да се командироват и съдии от съда, чиито съдебен акт е на въззивно 

обжалване. 

 (2) (Изм. и доп. 02.11.2021 г.) След разпореждане на административния 

ръководител – председател на Военно-апелативния съд от кой 

първоинстанционен съд да бъдат командировани съдии, се изготвя заповед за 

тяхното командироване, което се извършва „ad hoc“ на основание чл. 107, ал. 

2, пр. 2  ЗСВ, със задача определените съдии да вземат участие в закрито 

заседание по чл. 327 НПК и в съдебното заседание на датата, на която е 

насрочено делото. 

(3) (Изм. и доп. 02.11.2021 г.) За случайния избор на въпросните съдии 

се съставя протокол, а административния ръководител – председател на 

съответния военен съд уведомява административния ръководител – 

председател на Военно-апелативния съд за имената на съдиите. 

(4) Екземпляр от разпореждането и заповедта на председателя за 

командироване, както и от уведомлението за направения случаен избор се 

прилагат към въззивното дело. Копия от въпросните документи се съхраняват 

във Военно-апелативния съд, за което съдебния деловодител, а в негово 

отсъствие съдебните секретари по делата предават съответните копия на 
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съдебния администратор. 

(5) (Изм. и доп. 02.11.2021 г.) За датата на закритото заседание по чл. 

327 НПК и за датата на разглеждане на делото по същество административния 

ръководител – председател на Военно-апелативния съд издава заповед за 

командироване на поименно определените по реда на чл. 11, ал. 1 от 

Правилата съдии. Командироване се извършва съобразно Наредбата за 

командировките в страната /обн. ДВ бр. 11 от 1987 г., в сила от 01.01.1987 г./ , 

като екземпляр от заповедта се изпраща на председателя на съответния съд. 

 

Чл. 12 (Изм. и доп. 02.11.2021 г.)  

(1) В случай че поради обективна невъзможност не може да бъде 
определен и докладчик от Военно-апелативния съд, административния 
ръководител – председател на същия, спазвайки принципа за случайно 
разпределение на делата, определя такъв с ЕИСС измежду определените за 
командироване съдии, които за тази цел се включват допълнително към 

списъка на възможните докладчици. 
(2) След определяне на съответния докладчик и на членовете на 

съдебния състав от състава на определените за командироване съдии, същите 

не се изключват от списъка на възможните докладчици в ЕИСС, до 

приключване на делото. 

 

Чл. 13 След определяне на съдия-докладчика чрез ЕИСС се прави и 
избор на членовете на съдебния състав. Протоколите за избор на 
съдия-докладчика и членовете на съдебния състав се прилагат към делото. 

 

Чл. 14   
(1) Разпределението се извършва автоматично чрез ЕИСС. 

(2) (Изм. и доп. 02.11.2021 г.) Ръчно определяне на докладчик се 

извършва по изключение и в случаите съобразно разпоредбите на чл. 80, ал. 7, 

8, 9 и 10 от Правилника за администрация в съдилищата. 

(3)  (Изм. и доп. 02.11.2021 г.) При определяне на съдия-докладчик по 

ВЧНД по чл. 64 НПК и делата за другите мерки за процесуална принуда, 

разпределението се извършва измежду всички съдии. При отвод на член от 

състава на съда, делото да се разпределя измежду останалите съдии. 

(4) (Изм. и доп. 02.11.2021 г.)  Определеният съдебен състав за 

разглеждане на делото по чл. 64 НПК и делата за другите мерки за 

процесуална принуда, става дежурен състав за срок от 10 (десет) работни дни. 

Всички постъпили дела за мерки за неотклонение и други мерки за 

процесуална принуда се разпределят между този състав, но не повече от по 2 

(две) дела на съдия или общо 6 (шест) дела за целия дежурен състав. 
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(5) (Изм. и доп. 23.11.2021 г.)  При последващо постъпване на ВЧНД 

по чл. 65 НПК или за други мерки за процесуална принуда, съставът на съда се 

определя измежду съдиите, участвали в предишните разглеждания на делата. 

(6) (нова 02.11.2021 г.)   При постъпване на повторна жалба или 

протест по чл. 243, чл. 248-чл. 251 и чл. 270 от НПК, делото се образува под 

нов номер и се разпределя на първоначалния съдебен състав, измежду които се 

определя и съдия докладчик. 

Раздел VI. 

Видове и групи дела, подлежащи на електронно разпределение. 

Начин на разглеждане. 

Чл. 15  (1) Началната информация въведена в ЕИСС включва: съдът, 

годината, видовете дела, възможните докладчици. 

(2) В информацията за „докладчици” се въвеждат по отделно имената 

на съдиите, както и индивидуално определен за всеки от тях процент на 

натовареностт, а именно - 100% натовареност на всички съдии с изключение 

на административния ръководител - председател на съда, на който, съгласно 

решение на Общото събрание на съдиите, натовареността е 70%. 

 

Чл. 16 В ЕИСС на Военно-апелативния съд делата са обособени в 
различни групи според спецификата на делата, като по този начин се 
изравнява натоварването на съдиите при разпределянето на отделните видове 

дела. Групирането е както следва: 

 
• ВНОХД - въззивно наказателно от общ характер дело; 
• ВНЧХД - въззивно наказателно от частен характер дело; 

• ВНАХД - въззивно наказателно от административен характер 

дело; 

• ВЧНД - въззивно частно наказателно дело – обособени в 4 

подгрупи: 

• Първа подгрупа: ВЧНД по чл. 243 НПК; 

• Втора подгрупа: ВЧНД по чл. 64-65 от НПК; 

• Трета подгрупа: ВЧНД по чл. 248-251 от НПК; 

• Четвърта подгрупа: Всички останали ВЧНД.  

 

Чл. 17 (1) Делата пред Военно-апелативния съд се разглеждат от 
тричленен съдебен състав, определен чрез ЕИСС и въз основа на 

съответните протоколи с Списък на председателя на Военно-апелативния 

съд. 
(2) При определяне на съдебните секретари, участващи в разглеждането 
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на делото, се взима предвид съдия-докладчика, с който същите са натоварени 

да работят, конкретната натовареност на всеки един от тях, както и участието 

им в съдебни заседания до момента и друга служебна ангажираност към 

момента на разглеждане на делото. 

 
Раздел VII. 

Отводи. Повторен избор на докладчик 

Чл. 18 (1) След разпределяне на делото на принципа на случайния 
подбор от ЕИСС, ако съдия от състава на съда бъде отведен делото се 

преразпределя измежду останалите съдии. 

(2) Копие от съдебния акт за самоотвода / отвода / на съдията се предава 

незабавно на съдебния администратор за вписване в регистъра за отводите. 

 

Чл. 19 (Изм. и доп. 02.11.2021 г.)  При повторно постъпване в съда на 

въззивни жалби/протести по наказателни дела, по които производството по 

делото е било прекратено и делото върнато на първоинстанционния съд за 

поправка на очевидна фактическа грешна, допълване или за администриране, 

делото се образува под нов номер и се разпределя на първоначалния съдия 

докладчик и същия съдебен състав. Същото и по отношение на чл. 20 и чл. 21. 

 

Чл. 20 Прекратените дела в случаи на нередовност на жалба/протест 

при повторно постъпване в съда се образуват под нов номер и се разпределят 

на първоначалния съдия докладчик. 

 

Чл. 21 След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по 

делото на основание подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на 

първоначално определения докладчик. 

 

Чл. 22 При отмяна на съдебен акт и връщане на делото за разглеждане 

от друг състав на същия съд, делото се разпределя на случаен принцип, но без 

участието на съдия - докладчика/членовете на съдебния състав, постановили 

отменения съдебен акт. 

 
Чл. 23 (1) При законово основание в подбора на докладчика на някое 

дело да не участват определени съдии - в случай на отсъствие на съдия повече 
от 15 работни дни, същият се изключва от списъка за разпределение на делата, 
като причината за това се отразява в ЕИСС. 

(2) (Изм. и доп. 02.11.2021 г.)  При наличие на законови основания 
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указващи невъзможност на конкретни съдии, същите да участват в 

разглеждане на дела, за които законът изисква седмодневен срок за 

произнасяне, всеки съдия поотделно се изключва  от случайното 

разпределение. При служебна ангажираност административният ръководител 

- председател също може да бъде изключен от списъка за разпределението на 

делата по реда на ал. (1). 

(3) При обективна невъзможност член на състава да участва в 

разглеждане на дело, по което не е докладчик, съдията-докладчик писмено 

уведомява разпределящия за това, въз основа на което по същото се извършва 

повторен избор на член на състава. 

(4) При невъзможност съдия-докладчик да участва в разглеждане на 

делото се избира нов съдия-докладчик измежду всички съдии от 

Военно-апелативния съд, включително и избраните вече като членове на 

състава и командированите съдии. Ако съдията-докладчик бъде определен от 

вече избраните съдии за членове на съдебния състав, последният се попълва с 

нов член-състав измежду останалите съдии. 

(5) Когато съдията-докладчик не може да участва в разглеждане на 

делото за срок повече от седем месеца по същото се избира нов 

съдия-докладчик. 

(6) (нова 02.11.2021 г.)  При наличие на основание за отвод по чл. 29, 

ал. 1 от НПК от разпределящия съдия се изключва автоматично от случайното 

разпределение на делото по ЕИСС още при първоначалното образуване. 

 

 

Чл. 24 (1) (Изм. и доп. 02.11.2021 г.)  При допусната грешка при 
разпределение на дело, разпределящия съдия, а при негово отсъствие – 
заместник-председателя на съда извършва ново разпределение и определяне 
на нов съдия докладчик по делото, чрез използване на системата за електронно 
разпределение на делата на случаен принцип. 

(2) При неправилно първоначално определяне на вида на делото, същото 

се преразпределя на първоначално определения докладчик, а при 

невъзможност делото се разпределя на случаен принцип на друг съдия, 

участващ в съответната група за разпределение, като причините за това се 

отразяват в ЕИСС. 
 

Разпределение на делата при командирован съдия 

Чл. 25 (Изм. и доп. 02.11.2021 г.)   Във връзка с командироването на 

съдии-докладчици във Военно-апелативния съд за участия в съдебни състави и 

за разглеждане на въззивните дела по същество като докладчици, във 
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Военно-апелативния съд е въведен Регистър за командироване на 

магистратите от военните съдилища. 

 
Чл. 26 (1) При встъпване в длъжност във Военно-апелативния съд на 

командирован съдия административният ръководител - председател на съда 
издава заповед за неговото включване в разпределението на делата, като 
определя и процента му на натовареност. 

(2) (отм. 20.05.2021 г.) 

(3) С цел обезпечаване равномерната натовареност на съдиите от съда 

всички разпределени и останали несвършени въззивни дела към момента на 

откомандироване на съдия се разпределят за работа като съдия-докладчик на 

новокомандирования, съответно на новоназначения съдия, когато са 

постъпили на работа в срок от един месец от откомандироването. 

 

Чл. 27 При напускане на съдия, разпределените му дела се 

преразпределят на случаен принцип на други съдии, включени в съответната 

група. 

 

Чл. 28 (Изм. и доп. 02.11.2021 г.)   Всяко въвеждане и промяна на 
информация в ЕИСС се извършва от системния администратор, той и съдебен 
статистик, само въз основа на заповед на административния ръководител – 
председател на съда, а в негово отсъствие от упълномощения за срока на 
отсъствието съдия. 

 

Чл. 29 (1) Данните за достигнатия брой разпределени дела в ЕИСС се 
нулират в началото на всяка година. 

(2)  (Изм. и доп. 23.11.2021 г.)   При освобождаване на магистрати 

поради навършване на 65-годишна възраст същият се изключва от ЕИСС за 

разпределение на дела като съдия-докладчик за ВНОХД – до 4 месеца, за 

ВАНД – до 2 месеца и до 1 месец преди навършване на 65 години за всички 

останали дела. 

 

Раздел VIII. 

Натовареност на съдиите при спазване принципа на случайното 

разпределение на делата и вътрешен контрол 

Чл. 30 (1)  При разпределянето на делата се съобразява автоматично 

коефициентът на натовареност на отделните съдии, като за всички съдии от 

Военно-апелативния съд, с изключение на председателя, натовареността е 

100%. Процентът на натовареност на административния ръководител – 
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председател на Военно-апелативния съд е 70% съгласно Решение по 

Протокол № 29/20.12.2016 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет и Правилата за оценка на натовареността на съдиите (приети от 

ВСС с решение по протокол № 62/16.12.2015 г.; изм. и доп. по протокол № 

15/24.03.2016 г.; изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 

23/08.11.2016 г.; изм. и доп. по протокол № 29/20.12.2016 г.; изм. по 

протокол № 14/04.04.2017 г.; изм. по протокол № 37/26.09.2017 г.). 

 

 (2)  По рапорт от съдия-докладчик до административния ръководител 

– председател и констатиране на неравномерна натовареност на съдиите, 

административния ръководител предприема организационни мерки за 

свикване на Общо събрание. По решение на Общото събрание съдията, 

сигнализирал административния ръководител за неравномерна натовареност, 

може за определен период от време да бъде изключен от ЕИСС. 

 

Чл. 31 (1) Комисия от двама съдии и системния администратор, той и 

съдебен статистик, назначена със заповед на административния ръководител - 

председател на съда, извършва проверка за спазване принципа на случайното 

разпределение на делата в съда на всеки месец, образувани през съответния 

месец на календарната година, както и на воденето и съхранението на папката 

с протоколите от разпределението по съдии. 

(2) По мотивирано писмено искане на съдия, административният - 

ръководител - председател на съда възлага на комисията извършване на 

конкретна проверка извън посочените срокове за проверка на искането. 

 

Чл. 32 (1) За резултатите от проверката комисията по чл. 32, ал. (1) 

изготвя доклад, който представя на административния ръководител - 

председател на Военно-апелативния съд. 

(2) При констатирана значителна неравномерна натовареност на 

съдиите при разпределението на делата административният ръководител - 

председател на съда предприема необходимите организационни мерки за 

осигуряване равномерната натовареност на всеки съдия. 

 
Раздел IX. 

Период на изравняване разпределението на делата 

Чл. 33 Периодът на изравняване разпределението на делата на съдиите 
във Военно-апелативния съд в ЕИСС е една календарна година, считано от 
първи януари до тридесет и първи декември на съответната година. 
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Раздел X. 

Отчетност и архив 

Чл. 34 Протоколите от извършеното електронно разпределение за 

определянето на съдия докладчик и на членовете на съдебния състав по 
образувано дело се генерират автоматично от ЕИСС. 

 

Чл. 35 Протоколите се разпечатват в два екземпляра и се подписват от 

извършващия разпределението. 

 

Чл. 36 (1) Единият екземпляр от протоколите се прилага към делото. 

(2) Другите екземпляри съдебния администратор подрежда 

последователно в папка, по дата и ред на извършеното разпределение. 

            (3) Протоколите в папката се съхраняват от съдебния администратор. 

 

Чл. 37 След извършване на случайно разпределение на дело 

създаденият от софтуера на Висшия съдебен съвет протокол се съхранява 

автоматично на сървъра на Висшия съдебен съвет. 

Раздел XI. 

Общи разпоредби 

§ 1. Нов Навсякъде в Правилата за случайно разпределение на делата и 

равномерна натовареност на съдиите във Военно-апелативния съд 

(Правилата), където пише „военно-окръжни съдилища“ да бъде заменено с 

„военни съдилища“ и навсякъде, където в пише „Председателя/ят на съда“ да 

бъде заменено с „Административния/ят ръководител – председател на съда“. 

§ 2. Нов В Чл. 11, ал. 1 последното болтнато изречение става „По 

изключение в определени случаи могат да се командироват и съдии от съда, 

чиито съдебен акт е на въззивно обжалване“. 

§ 3. Нов В чл. 14 ал. 2 от Правилата „Ръчно определяне на докладчик се 

извършва по изключение и в случаите съобразно разпоредбите на чл. 80, ал. 7, 

8 и 9 Правилника за администрация в съдилищата.“ При изписването на 

алинеите на чл. 80 се добавя и чл. 10 и става „чл. 80, ал. 7, 8, 9 и 10 от 

Правилника за администрация в съдилищата“. 

§ 4. Нов В чл. 14, ал. 3, вместо първата дума на ред втори „делата“, се 

заменя с „ВЧНД по чл. 64“. 

§ 5. Нов В чл. 14, ал. 4, думите на последния ред „целия състав“ се 

заменят с „целия дежурен състав“. 

§ 6. Нов В чл. 14, ал. 5 на ред първи вместо „… чнд за мярка за 

неотклонение по чл. 65 НПК …“ става „ВЧНД по чл. 65 НПК …“. 
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§ 7. Нов Към чл. 14 се добавя нова ал. 6 – При постъпване на повторна 

жалба или протест по чл. 243, чл. 248-чл. 251 и чл. 270 от НПК, делото се 

образува под нов номер и се разпределя на първоначалния съдебен състав, 

измежду които се определя и съдия докладчик. 

§ 8. Нов Чл. 19 става: „При повторно постъпване в съда на въззивни 

жалби/протести по наказателни дела, по които производството по делото е 

било прекратено и делото върнато на първоинстанционния съд за поправка на 

очевидна фактическа грешка, допълване или за администриране, делото да се 

образува под нов номер и да се разпределя на първоначалния съдия докладчик 

и същия съдебен състав“. Същото и по отношение на чл. 20 и чл. 21. 

§ 9. Нов ПРИЕМА нова ал. 6 към чл. 23 – „При наличие на основание за 

отвод по чл. 29, ал. 1 от НПК от разпределящия съдия се изключва 

автоматично от случайното разпределение на делото по ЕИСС още при 

първоначалното образуване. 

§ 10. Нов По ал. 2 на чл. 23, на ред трети става вместо „… те се 

изключват от случайното разпределение.“ „… всеки съдия поотделно се 

изключва от случайното разпределение“. 

§ 11. Нов В чл. 24 ал. 1 става вместо „председателя„ извършващ 

разпределението, ….а при негово отсъствие – заместник-председателя на 

съда…“ да бъде „разпределящия съдия, а при негово отсъствие …..“, а по ал. 2 

на ред втори, вместо „… конкретни съдии, …“ става „съдии-докладчици,…“. 

§ 12. Нов В чл. 25 вместо „Във връзка с командироването на съдии …“ 

става „Във връзка с командироването на съдии-докладчици …“. 

§ 13. Нов ИЗМЕНЯ чл. 29 ал. 2, в следния смисъл: „При освобождаване 

на магистрати поради навършване на 65-годишна възраст същият се изключва 

от ЕИСС за разпределение на дела като съдия-докладчик за ВНОХД – 4 

месеца, за ВАНД - 2 месеца и 1 месец преди навършване на 65 години за всички 

останали дела“. 

§ 14. Настоящите правила да бъдат сведени до знанието на съдиите и 

съдебните служителите срещу подпис. 

§ 15. Нов Правилата за случайно разпределение на делата във 

Военно-апелативния съд да бъдат публикувани от системния администратор, 

той и съдебен статистик на интернет сайта на съда. 

§ 16. Настоящите правила са копирани 2 (два) броя, от които 1 (един) 

брой е приложен към протокола от Общото събрание от 02.11.2021 г. и  1 

(един) брой е предаден на заместника на административния ръководител – 

заместник – председател на Военно-апелативния съд, за сведение и 

изпълнение. 

§ 17. Настоящите приети изменения на ПСРДРНС влизат в сила от 

24.11.2021 г. 
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Изготвил: 

Съдебен администратор:  

Камелия Лазарова  
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