
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
РАЙОНЕН СЪД-ДОБРИЧ

ПРАВИЛА
ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА СЪДИЯ -  ДОКЛАДЧИК ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

ЗА ВРЕМЕТО НА НЕГОВОТО ОТСЪСТВИЕ

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ ДОКЛАДЧИК
Не се определя нов докладчик, поради неизменност на състава 

на съда, освен в случаите на продължително отсъствие на съдията 
-  командироване, отпуск по болест и др.

В тези случаи делата, по които не е даден ход на делото следва 
да се преразпределят, чрез програмата за случайно разпределение, 
както и при преценка за продължителността на отсъствието се 
преразпределят и делата, по които е започнато съдебно следствие.

2. ТЕКУЩ ДОКЛАД
Текущият доклад на отсъстващите съдии -  докладчици, както и 

архивния доклад се обработва от дежурния съдия. По същия начин 
се извършва и произнасяне по молби, искания и др. на 
дългосрочно отсъстващи или напуснали съдии.

Администрирането на делата на отсъстващите съдии се 
извършва от дежурния наказателен съдия. Дежурният съдия не се 
произнася по въпроси по съществото на делото.

Дежурният съдия от Наказателно отделение разглежда и всички 
постъпили молби и искания по приключени наказателни дела, с 
влязъл в законна сила акт, по които съдия - докладчикът вече не 
работи в Районен съд Добрич или отсъства /поради ползване на 
отпуск, участие в обучение или по други причини /, освен ако не са 
налице предпоставки за образуване на частно наказателно дело 
/чл. 76, ал. 5 от Правилника за администрацията в съдилищата/.

3. ОСОБЕНИ СЛУЧАИ
Във всички случаи, независимо от продължителността на 

отсъствието, разпределените на отсъстващия съдия наказателни 
дела, по които се изисква произнасяне в кратки срокове



/незабавно или в 3 - дневен срок/, въз основа на изрична заповед 
на председателя на съда или на заместващия го съдия, 
разпределените на отсъстващия съдия наказателни дела се 
преразпределят чрез програмата за разпределение на делата на 
дежурен съдия.

Във всички случаи, независимо от продължителността на 
отсъствието, разпределените на отсъстващия съдия наказателни 
дела, по които се изисква произнасяне в кратки срокове /в 7 - 
дневен срок/, въз основа на изрична заповед на председателя на 
съда или на заместващия го съдия, разпределените на отсъстващия 
съдия наказателни дела се преразпределят чрез програмата за 
разпределение на делата.

Настоящите правила са приети на събрание на съдиите от 
Наказателно отделение на Районен съд - Добрич и са утвърдени със 
заповед №3(ЙГ от 21.07.2017 година на Заместника на 
Административния ръководител - председател на Районен съд 
Добрич, на основание т. 4.1.4. от Единната методика по 
приложението на принципа за случайно разпределение на делата в 
районните, окръжните, административните, военните, 
апелативните и специализираните съдилища.

Правилата подлежат на публикуване във вътрешната 
електронна страница на съда и на публично оповестяване на 
интернет страницата на съда.


