Чл. 6. (1) Индивидуално определения процент на натовареност на
всички съдии е 100%.
(2) Председателят и заместник-председателите не гледат делата,
разпределяни „по дежурство“.
(3) За командировани съдии не се определя процент натовареност.
III. Лица, извършващи случайното разпределение на делата.
Чл. 7. Случайното разпределение на делата в Административен съд Пловдив се извършва от един от тримата заместник-председатели на
ротационен принцип,при който ежеседмично се сменя разпределящият,
съгласно Заповед № 56/12.02.2015 г.
IV. Изключения от принципа за случайно разпределение на
делата.
Чл. 8. (1) При отмяна на определение, с което е прекратено
производството
и
връщане
на
дело
за
продължаване
на
съдопроизводствените действия, то се разпределя на първоначално
определения докладчик.
(2) При постъпване на допълнителна касационна жалба срещу
допълнително решение, същото се разпределя на определения на случаен
принцип докладчик по първоначалната касационна жалба.
(3) За времето на отсъствие на съдия-докладчик се определя негов
заместник за периода - по текущия доклад, дежурствата и за съдебните
заседания след преценка от председателите на отделения и се издава
изрична заповед на председателя за заместването.
(4) За отсъствията и заместванията се води дневник от съответните
председатели на отделения. Те, при избора на заместник, се съобразяват със
следните критерии: натовареност; материя, която се разглежда в
отделението; поредност и продължителност на заместванията.
Чл. 9, (1) При отмяна/обезсилване на съдебен акт и връщане на
делото за разглеждане от друг състав, делото се разпределя на случаен
принцип, но без участие на съдията-докладчик /или членовете на съдебния
състав/ постановили отменения/обезсиления съдебен акт.
(2) При законово основание в подбора на докладчик на някое дело да
не участват определени магистрати - в случай на продължителен отпуск
или командировка и други, указващи невъзможност конкретен докладчик
да участва в разглеждането на делото.
(3) Разпределение „по дежурство“ се извършва по предварително
установен график, изготвян ежемесечно, за делата с предмет чл. 75 ДОПК.
(4) Повторно разпределение на вече разпределено дело се
осъществява при самоотвод или при направен отвод, който е бил уважен.
Чл. 9А. При постъпила една и съща жалба/искова молба няколко
пъти и образувани няколко дела, жалбата се разглежда от първоначално
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