
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
РАЙОНЕН СЪД -  ПАНАГЮРИЩЕ

З А П О В Е Д  №63
гр. Панагюрище, 18.06.2019 г.

Подписаната СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА -  
Административен ръководител -  председател на PC Панагюрище на 
основание чл. 86, ал. 1 от ЗСВ и чл. 329, ал.З от ЗСВ и след проведено 
Общо събрание са съдиите

З А П О В Я Д В А М :

През съдебната ваканция от 15.07.2019 г. до 01.09.2019 г. да се 
разглеждат следните дела:

1. Наказателни дела, по които има постановена мярка за 
неотклонение „задържане под стража”.
2. Граждански дела:
2а. Делата за издръжка, за родителски права на ненавършили 
пълнолетие деца, включително делата, образувани по иск за развод, 
съединен с иск за родителски права; делата по чл. 26 и сл. от 
ЗЗДетето; дела по чл. 50 от СК; делата за незаконно уволнение и 
други дела по КТ, които се разглеждат по реда на глава 25 от ТПК 
(бързо производство).
26. Искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на 
доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния 
кодекс, включително делата по чл. 127а от СК и делата по чл. 6, ал.2 
от СК.
2в. Дела по Закона за защита от домашното насилие.
3. Гражданските и наказателни дела, които се разглеждат по 

дежурство, съгласно Вътрешните правила за случайно 
разпределение на делата в Районен съд -  Панагюрище, както и 
делата, за които закон предвижда разглеждането им в срок, по- 
кратък от един месец, включително и делата, които се разглеждат



в открито съдебно заседание, за които законът предвижда 
насрочването им в едномесечен срок.

Препис от заповедта да се връчи на съдиите и съдебните служители 
за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на вътрешния и външен сайт на PC 
Панагюрище.

Заповедта да се изпрати за сведение на Висшия съдебен съвет за 
публикуване на интернет страницата на ВСС, в изпълнение на решение по 
Протокол № 24 от заседание на СК на ВСС от 17.07.2018 г. — +-----
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