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Приложено изпращаме Ви копие от Заповед № РД-09-55/16.07.2019г. за 
делата, които ще бъдат разглеждани от Районен съд -  гр. Сливница в периода 
15.07.2019 г. до 01.09.2019 г.

Приложение: съгласно текста.

С уважение^

\Маркова 
Адм. ръководител-председател на 
Районен съд - Сливница

Изготвил:
С.Б./И.Ф. Адм? секретар

2200 Сливница, пл. „Съединение“ № 1 
тел.: 0727/42386, факс: 0727/42386



РАЙОНЕН СЪД - СЛИВНИЦА

З А П О В Е Д

№ РД - 09 - 55

гр.Сливница, 16.07.2019 година

На основание чл.80, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт във 
връзка с организацията на работата на Районен съд - Сливница по време на 
съдебната ваканция по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ от 15.07.2019 г. до 01.09.2019 г., 
както и с оглед изчисляване на сроковете по граждански дела по чл. 61, ал. 2 
ГПК

НАРЕЖДАМ:

За периода на съдебната ваканция от 15 юли до 01 септември 2019
г. в Районен съд -  Сливница се разглеждат следните дела:

- наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение 
„задържане под стража“;

- наказателни дела от общ характер -  образувани по обвинителни 
актове по бързи производства;

- частни наказателни дела, разглеждани по дежурство - по искания за 
първоначално вземане на мярка за неотклонение и за други видове 
процесуална принуда; искания за разрешение или одобрение на 
процесуални действия, разпити пред съдия, по молби за разкриване на 
банкова или търговска тайна по ЗКИ, ЗГШЦК и ЗПФИ, искания от 
прокуратурата по чл. 159а от НПК по образувани досъдебни производства;

- делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие 
деца и за незаконно уволнение;



- искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, 
за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на 
особен представител;

- дела по Закона за защита от домашното насилие;

- дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от 
един месец, включително и заповедни производства;

- частни граждански дела, разглеждани по дежурство' -  дела за 
производства по приемане и отказ от наследство /когато не е свързано с 
определяне на срок за приемане на наследството/, разрешение за 
разпореждане с имущество на дете /поставен под пълно или ограничено 
запрещение/, разрешения за назначаване на особен представител за 
сключване на правни сделки;

- административнонаказателни дела, образувани по реда на Указа за 
борба с дребното хулиганство и Закона за опазване на обществения ред при 
провеждането на спортни мероприятия.

Заповедта да се сведе до знанието на съдиите и служителите за 
сведение и изпълнение, както и да се публикува на Инте 
съда.
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