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Пещера, 10.07.2019 г.

КАМЕН ГЕОРГИЕВ ГАТЕВ - Административен ръководител - 
Председател на Районен съд - Пещера, на основание чл.80, ал.1, т. 1 и ал.2, 
във вр. с чл.329 от ЗСВ с оглед организацията на работата в Районен съд - 
Пещера през съдебната ваканция на 2019 г. и в изпълнение на решение по 
т.36 от Протокол № 24 от заседание на Съдийската колегия на ВСС, 
проведено на 17.07.2018 г.,

Н А Р Е Ж Д А М :

По време на съдебната ваканция за 2019 г. да се насрочват и разглеждат 
следните видове дела:

НАКАЗАТЕЛНИ И ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

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

- дела за вземане, респективно изменение на мярка за неотклонение 
задържане под стража, производства по мерки за неотклонение;

- дела, разглеждани по реда на Бързото производство - глава XXIV от
НПК;

- дела по глава XXVIII от НПК - Освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание;

- дела по глава XXIX от НПК - Решаване на делото със Споразумение;
- дела по искания на органите на досъдебното производство за 

разрешение или одобрение на процесуални действия, разпити пред съдия, 
разрешения и одобрения за претърсване и изземване;

- дела по молби за разкриване на банкова или търговска тайна по Закона 
за кредитните институции (ЗКИ);
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- дела за разрешения по чл. 146 от НПК/образци за сравнително 
изследване/, по чл, 158 от НПК /освидетелстване/, по чл. 164 от НПК /обиск/, 
чл. 165 от НПК /задържане и изземване на кореспонденция/;

- дела по искания с правно основание от чл.67 до чл. 73 чл. от НПК;
- дела по Закона за публичното предлагане на ценни книги (ЗППЦК) и 

Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ);
- дела по искане на разрешение от полицейските органи за принудително 

извършване на полицейска регистрация на лице на (основание чл. 68, ал. 5 от 
ЗМВР и чл. 11, ал.4 от Наредбата за реда за извършване и снемане на 
полицейска регистрация;

- дела по производства за прилагане на принудителни медицински мерки 
по чл.427 от НПК;

- дела по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ) или Закон за 
опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия 
(ЗООРПСМ);

- дела по чл. 19 от Закона за отнемане в полза на държавата на 
имущество придобито от престъпна дейност /ЗОПДИППД/;

- дела по чл. 243 и чл.244, ал.5 от НПК;
- дела по ЗЕС;
- всички непосочени по-горе дела, за които закон предвижда разглеждане 

в срок, по-кратък от един месец.

ГРАЖДАНСКИ И ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

- дела за издръжка и за родителски права на ненавършили пълнолетие 
деца;

- дела 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 срещу домашното насилие;
- дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от 

един месец, в това число - за отказ от наследство; приемане на наследство; по 
реда на глава XXV от ГПК Бързо производство; по реда на глава XXXVII от 
ГПК Заповедно производство; за разкриване на банкова тайна по ЗКИ; по 
Закона за закрила на детето; дела по искане на КОНПИ;

- дела по регламенти, по които исканията следва де се разгледат в срок до 
един месец.

- всички непосочени по-горе дела, за които закон предвижда разглеждане 
в срок, по-кратък от един месец.

4550 Пешера, ул,”Васил Левски” № 2 А,
тел./факс 0350 — 6-41-96, е — mail: peshtera-rs(o)iustice.hg



През съдебната ваканция, по преценка на съдиите - докладчици, се 
разглеждат граждански и наказателни дела, извън видовете, посочени по-горе 
в настоящата заповед, ако това няма да доведе до накърняване на правата на 
страните.

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

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА PC - ПЕ

ТВ/АС
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