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РЕПУБЛИКА

ОКРЪЖЕН СЪД -  БУРГАС
8000 Бургас, ул.Александровска 101, тел. 056/879400, Факс 056/811136

З А П О В Е Д

НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 
НА ОКРЪЖЕН СЪД гр. БУРГАС

№711 /04.07.2019 год.

На основание чл.329, ал.З вр. чл.ЗЗО и чл.337 от Закона за съдебната власт

Р А З П О Р Е Ж Д А М

I. През съдебната ваканция - периода 15.07.2019 г. -01.09.2019 г. да се 
разглеждат :

1. Наказателни дела, по които е взета мярка за неотклонение "задържане под 
стража" по реда на чл.64 и чл.65 НПК, както и всички останали ЧНД и 
ВЧНД от досъдебно производство, разглеждани от дежурен съдия, както 
следва:

-по чл.61,ал.З от НПК;
-по чл.66 от НПК- последици от неизпълнение на МНО;
-по чл.67 от НПК- забрана за доближаване на пострадалия;
-по чл.68, ал.5 от НПК - забрана за напускане пределите на страната;
- по чл.69 НПК - отстраняван е  на об ви няем и я от длъж ност;
- по чл.69 а, ал.4 от НПК;
-по чл.70 НПК - настаняване за изследване в психиатрично заведение; 
-по чл.72, чл.73 и чл.73а от НПК -  обезпечения;
-по чл. 111 ал.З НПК -  вещи /обжалване отказ на прокурора/;
-по чл.159а НПК- данни от обществени електронни съобщителни 
мрежи и/или услуги;
-по чл.161, ал.1, ал.2 от НПК - претърсване и изземване;
-по чл. 164. ал.З от НПК -  обиск;
-по чл.165, ал.2 и ал.З от НПК- задържане и изземване на 
кореспонденция;
-по чл.222 от НПК - разпит на обвиняем;
-по чл.223 от НПК - разпит на свидетел, както и производствата по 
ЗЕЕЗА;



-по чл.7 УБДХ,'с

. /
и други- при необходимост или законодателни изменения, настъпили 

по време на съдебната ваканция.

2. Искания за обезпечаване на искове;
3. Делата по Закона за защита срещу домашното насилие;
4. Дела по несъстоятелност;
5. Дела за осиновяване на дете;
6. Бързите производства по гл.ХХУ ГПК;
7. Делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие 
деца и за незаконно уволнение;
8. Делата, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от 
един месец.
9. Искания за обезпечаване на доказателства.
Делата за осиновявания, постъпили по време на съдебната ваканция се 

разпределят между всички съдии, които са на работа през седмицата, следваща 
седмицата на разпределението.

II. ВСИЧКИ дела по реда на чл.381 НПК и делата по глава XXIV НПК 
/бързо производство/ да се разпределят на случаен принцип между 
съдиите, които не са в отпуск, включително дежурните.

III. ДЕЖУРНИТЕ съдии във всяко отделение през периода на съдебната 
ваканция, да администрират постъпилите книжа по делата на доклад на съдии, 
които са в отпуск, касаещи инстанционния контрол, да подписват писма, 
удостоверения и други разрешени от съдията докладчик, изпълнителни листи, 
молби за копиране и други подобни.

IV. ОПРЕДЕЛЯМ следните дати през съдебната ваканция за 
разглеждане на въззивни граждански дела- 02.08.2019 г., 06.08.2019 г., 
13.08.2019 г., 20.08.2019 г. и 27.08.2019 г., от 10.30 ч. На посочените дати се 
насрочват въззивните граждански дела, които се разглеждат по време на 
съдебната ваканция, като насрочването се извършва от съдиите, които са 
на работа към датата на разпределението.

1. Насрочените за тези дати въззивни граждански дела да се разгледат и 
решат от дежурните въззивни граждански състави, съобразно графика, 
неразделна част от настоящата заповед.

Дежурните съдии от Второ гражданско отделение да насрочват 
новообразуваните въззивни граждански дела и да администрират постъпилите 
касационни жалби по всички приключили въззивни граждански дела.

2. Въззивните граждански дела да се разпределят между всички съдии на 
случаен принцип, независимо дали са в платен годишен отпуск. Въззивните 
граждански дела, образувани по бързи производства по чл.310 от ГПК, а също и 
останалите, които подлежат на разглеждане през съдебната ваканция да се 
разпределят на съдии, които ще се завърнат на работа три седмици след



постъпване на делото в съда, а за делата по ЗЗДН- две седмици. От 
разпределението на делата, образувани по жалби против действия на СИ, 
заповедни производства и жалби против откази на съдии по вписвания се 
изключват съдии, които ползват триседмичен непрекъснат платен годишен 
отпуск, като бъдат изключени от разпределението на тези дела три работни 
дни преди излизане в отпуск и съответно бъдат включени в разпределение на 
тези дела три дни преди завръщането си от годишен отпуск.

3. По време на съдебната ваканция, между дежурните съдии да се 
разпределят само частните граждански дела по жалби против определения за 
обезпечение на бъдещ иск или по висящо производство и жалбите против 
действия на СИ, съдържащи искания за спиране на изпълнението и молби по 
чл.255 от ГПК, при следното уточнение: съдиите, които предстои да се върнат 
на работа се включват в разпределението на тези групи дела един работен 
ден преди завръщане на работа. Съдиите, които предстои да излязат в отпуск 
се изключват от разпределението на тези групи дела един работен ден преди 
да започне ползването на разрешения отпуск.

4. При завръщане на съдия от отпуск, деловодителят на състава, чийто 
член е съдията, докладва незабавно всички постъпили дела през съдебната 
ваканция на негов доклад.

V. СЪДИИТЕ не могат да ползват отпуск преди да предадат своите 
актове!

Обръщам внимание на съдиите, че бързите производства по глава 
гл.ХХУ ГПК, делата за издръжка и за родителски права на ненавършили 
пълнолетие деца следва да се насрочват не по-късно от три седмици от 
постъпването им в съда! За делата по ЗЗДН срокът е 14-дневен.

VI. Утвърждавам графици за дежурствата, съобразен със заявените 
отпуски от съдиите и съдебните служители.

Настоящата заповед да се изпрати по вътрешната поща на всички съдии 
и съдебни служители- за сведение и изпълнение, и на съдебния администратор- 
за сведение и организация на деловодствата.

на Окръжен съд гр.Бургас: '
/Росица


