
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОКРЪЖЕН СЪД СИЛИСТРА

З А П О В Е Д

№305
12 юли 202! год.

На основание чл.86, ал.1 от Закона за съдебната власт, във връзка с 
организацията на съдебната дейност в Окръжен съд - Силистра за срока на съдебната 
ваканция от 15.07.2021 г. до 01.09.2021 г.,

Н А Р Е Ж Д А М :

1 За периода на съдебната ваканция от 15 юли до I септември 2021 год. в Окръжен 
съд - Силистра, съобразно разпоредбите на чл. 329. ал. 3 от ЗСВ. следва да се насрочват и 
разглеждат в закрити, съответно открити съдебни заседания, следните съдебни 
производства:

-Бързи производства по чл. 310, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс и 
356, ал. 1 от Наказателно процесуалния кодекс;

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

-Заседания но дела за определяне на мярка за неотклонение по чл.64 и чл.65 от 
НПК, делата по незабавно производство- чл. 222, чл. 223, чл, 72 и чл. 73 от НПК; 
Делата по реда на УБДХ;

- Делата, образувани въз основа на споразумения за решаване на делото;

- Производствата по реда на чл. 243, ал. 4 и чл. 244, ал. 5 от НПК;
- Дела, които се разглеждат в закрито заседание;
Постъпили жалби срещу постановени съдебни актове и тяхното

администриране.
- Съдът гледа и делата за издръжка, за родителски права на ненавършили 

пълнолетие деца и за незаконно уволнение, за даване на разрешения и заповеди по Семейния 
кодекс, за назначаване на особен представител; делата по несъстоятелност; дела по Закона за 
защита от домашното насилие, дела за осиновяване на дете; както и други дела по преценка 
на административния ръководител на съда или прокуратурата;

- исканията за обезпечаване на искове и на доказателства;
- други дела, за които в закон е предвидено произнасянето в срок. по- кратък от

един месец.
- И по време на съдебната ваканция магистратите издават* и разрешения за 

извършване на неотложни следствени действия като претърсване, изземване и обиск.
2. Делата по т.1 ее разпределят между съдиите, които се намират на работа, като

административния ръководител, чрез изготвяне на график на отпуските следи за осигуряване
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иа достатъчни съдебни състави за разглеждане на делата и исканията.
3. За периода на съдебната ваканция всички дела се разпределят на принципа на 

случайното разпределение между всички съдии по състави, с изключение иа бързите 
производства. При тях при случайният подбор се изключват съдиите които ползват платен 
годишен отпуск или отсъстват от работа по други причини за повече от десет дни.

4. За периода на съдебната ваканция въззивните дела се разпределят между всички 
съдии на принципа иа случайния избор. Те се образуват от Председателя, а в негово 
отсъствие от определен, със заповед на административния ръководител, съдия.

5. За периода на съдебната ваканция, администрирането на делата на отсъстващите 
съдии се извършва от намиращите се на работа съдии, определени със заповед на 
Председателя.

6. Съдиите от ОС - Силистра излизат в отпуск по предварително съгласуван график, 
след изготвяне на съдебните актове и предаване на възложените им дела в служба 
„Деловодство".

7. За времето на съдебната ваканция, съдебният администратор чрез изготвяне на 
г рафик на отпуските следи за осигуряване в служби „Деловодство" и „Съдебни секретари" 
необходимия брой служители, с оглед бързо и качествено обслужване на гражданите н 
организациите.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на магистратите, съдебния 
администратор н служителя ЧР за сведение и изпълнение.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОКРЪЖЕН СЪД СИЛИСТРА

З А П О В Е Д

№309
13 юли 2021 год.

На основание чл.86, ал.1 от Закона за съдебната власт, във връзка е
организацията на съдебната дейност в Окръжен съд - Силистра за срока на съдебната 
ваканция от 15.07.2021 г. до 01.09.2021 г.,

ДОПЪЛВАМ Заповед № 305 от 12.07.2021 г., на Председателя на ОС -  
Силистра като към нея добавям т. 8 със следният текст:

8. За времето на съдебната ваканция, всички наказателни производства 
изискващи бързо произнасяне се възлагат на дежурния съдия съобразно 
утвърдения график на дежурствата.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на магистратите, съдебния 
администратор и служителя ЧР за сведение и изпълнение.

Н А Р Е Ж Д А М :

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- 
ПРЕДСЕДАТЕЛ^в^'?Ш 1ЛИСТРА

г
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