
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД -  СВИЩОВ

З А П О В Е Д  
№ РД-06-241

гр.Свищов, 12 юли 2019 година

На основание чл. 80, ал. 1 Закона за съдебната власт, във връзка 
с организацията по движението на делата през периода на съдебната 
ваканция 15.07.2019 година до 1.09.2019 година и чл. 329, ал. 3 Закона 
за съдебната власт

З А П О В Я Д В А М :

I. За периода на съдебната ваканция от 15 юли до 1 септември 
2019 година в Районен съд -  Свищов да се насрочват и разглеждат в 
закрити, съответно открити съдебни заседания, съобразно законовите 
разпоредби на ЗСВ следните съдебни производства:

1.1. Делата посочени в чл. 329, ал. 3, т. 1- т. 5 ЗСВ:
- наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение 

задържане под стража;
- дела 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 СК, за назначаване 
на особен представител;

- дела по Закона за защита от домашно насилие;

1.2. Други дела, съгласно в чл. 329, ал. 3, т. 6 ЗСВ (дела, за които 
закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец), 
които са:

1.2.1. Делата по чл. 310 ГПК:
- за трудово възнаграждение, за признаване на уволнението за 

незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на предишната работа, за 
обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа 
поради уволнението и за поправка на основанието за уволнение, вписано в 
трудовата книжка или в други документи;

- за опразване на наети и заети за послужване помещения;
- за установяване и преустановяване на нарушение на права по 

Закона за авторското право и сродните му права, Закона за патентите и 
регистрацията на полезните модели, Закона за марките и географските 
означения, Закона за промишления дизайн, Закона за топологията на 
интегралните схеми и Закона за закрила на новите сортове растения и 
породи животни;



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД -  СВИЩОВ

- за установяване и преустановяване на нарушение на права по 
Закона за защита на потребителите.

1.2.2. Други дела:
- молби за обезпечения на бъдещи искове и за обезпечителни мерки 

(налагане, замяна и вдигане) по висящи дела, независимо от това дали 
дежурния съдия е докладчик по делото, в случай на отсъствие на 
докладчика;

- дела по Глава 37 ГПК -  заповедно производство;
- дела по Закона за закрила на детето;
- образувани по искания на разрешение за: сключване на брак от 

лица навършили шестнадесет години, разпореждане със семейно жилище - 
лична собственост на единия съпруг, при липса на съгласие на другия 
съпруг, за разпореждане с имущество на ненавършили пълнолетие деца;

- искания за разкриване на банкова тайна и такива по чл. 133, ал. 5, т. 
2 ЗППЦК;

- искания по ЗЕС;
- назначаване на особен представител по чл. 29 ГПК;
- бързи и незабавни производства по НПК, както и делата по чл. 243, 

чл. 244 и чл. 382 НПК)
- образувани по искания от органите на досъдебното производство и 

искания за мерки за неотклонение;
- административно-наказателни дела по УБДХ;
- предложения за настаняване на лечения по Закона за здравето
1.2.3. Други дела, молби по преценка на административния 

ръководител (чл. 329, ал. 3, т. 8 ЗСВ):
- молби за издаване на изпълнителен лист, независимо от вида на 

делото и докладчика по делото;
- образувани по заявления за отказ от наследство;
- съдебни удостоверения по всички видове дела, независимо от вида 

на делото и докладчика по делото;
- молби за предоставяне на правна помощ;
- молби по чл. 50 СК

II. За периода на съдебната ваканция наказателните дела и 
гражданските дела да се образуват по постъпилите документи от 
Председателя, при негово отсъствие от съдия Теодора Стоянова, а при 
отсъствие на Председателя и определения със заповед съдия Теодора 
Стоянова от дежурния съдия, съгласно утвърдения график за 
дежурство на съдиите. В празнични и почивни дни делата се 
разпределят от дежурния съдия.

III. Дела на посочените правни основания да се разпределят 
между районните съдии, които не са в платен годишен отпуск или
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отпуск поради временна нетрудоспособност чрез Централизираната 
система за разпределение на делата на принципа на случайния избор 
съобразно поредността на постъпването им.

IV. През съдебната ваканция по дежурство се разглеждат дела, 
изискващи произнасяне в най-кратки срокове, определени по видове с 
нарочна заповед на Административен ръководител-председател на 
Районен съд Свищов.

V. За периода на съдебната ваканция дежурният съдия може да 
придвижва молби по дела, по които съдията-докладчик е в отпуск, 
само ако те не касаят предмета на делото, както и редовността на 
съответната жалба. За периода на съдебната ваканция при отсъствие 
на докладчика по делото поради отпуск, действия по доклада на 
насрочените дела се извършват от дежурния съдия по преценка.

VI. Деловодителите да докладват постъпилите документи 
посочени по-горе на дежурния съдия в деня на постъпването, който да 
се произнася своевременно.

VII. С оглед съдебната ваканция разрешавам наказателните 
дела (АНД), които се разглеждат в открито заседание да бъдат 
насрочени за срок по-голям от инструктивния, но не повече от три 
месеца, както и на основание чл. 247а ал. 2 НПК разрешавам 
наказателните дела, които се насрочват в разпоредително заседание 
да бъдат насрочени за срок по-голям от двумесечния срок от 
постъпването на обвинителния акт, но не повече от три месеца/без 
случаите на дела, по които има лица с мярка за неотклонение 
задържане под стража/.

VII. След разпореждане на съдията докладчик, по гражданските 
дела, в съобщенията до страните може да се прибави текста, 
актуализиран към съобщенията от деловодната програма, че по време 
на съдебната ваканция по чл. 329, ал. 1 ЗСВ, сроковете спират да 
текат, с изключение на сроковете по делата по чл. 329, ал. 3 ЗСВ.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съдиите и съдебните 
служители от Районен съд -  Свищов за сведение и изпълнение.

ПЕНКА ЙОРДАНОВА 
АДМИНИСТРАТИВЕН 
РЪКОВОДИТЕЛ -ПРЕДСЕДАТЕ
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