
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК

На основание чл, 93, ал. 1, чл. 329, ал. 3, т. 6 и т. 8 от Закона за съдебната власт, и 
т. 13 от Правилата за случайно разпределение на делата на основание чл. 157, ал. 2 от 
АПК, с оглед прилагане на законоопределените процесуални срокове по делата, 
подведомствени на Административен съд -  Пазарджик в периода на съдебна ваканция 
от 15 юли до 1 септември,

Н А Р Е Ж Д А М :

I. В периода на съдебната ваканция от 15 юли до 1 септември 2021 г. в 
Административен съд -  Пазарджик да се насрочват и разглеждат в закрити заседания, 
съответно открити съдебни заседания, съобразно законовите разпоредби, следните 
съдебни производства:

- по чл. 60, чл. 166, чл. 197 и следващи, чл. 250 и следващи от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК);

- по чл. 75 и чл. 121 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);

- всички дела, за които със закон са предвидени кратки процесуални срокове за 
постановяване на съдебните актове.

II. За времето на отсъствие на съдия докладчик в периода на съдебната ваканция 
от 15,07.2021 г. до 01.09.2021 г. делата му да се администрират от съдия, определен с 
изрична заповед на председателя на съда или неговия заместник, като заместващият 
съдия се произнася и по искания по чл. 60 и чл. 166 от АПК, за които се дължи 
незабавно произнасяне и особеното производство не е приключило.

Администрирането на дела на отсъстващ съдия докладчик по т. II от настоящата 
заповед включва:

- администриране на постъпили касационни и частни жалби до Върховен 
административен съд;
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- администриране на постъпили молби, ако те не касаят предмета на делото -  
молби за издаване на заверени и незаверени преписи от документи по делата, 
включително от съдебни актове; молби от вещи лица за предоставяне на дело 
извън съда; молби за издаване на съдебни удостоверения, молби за издаване 
на изпълнителен лист, издаване на изпълнителен лист и др.;

- поставяне на резолюция за влизане в законна сила на съдебния акт по делото и 
резолюция за архивиране на дела с влезли в сила съдебни актове.

Копие от заповедта да се връчи срещу подпис на зам. председателя на съда, 
съдиите, съдебния администратор, административния секретар, съдебния деловодител- 
регистратура, съдебните деловодители, съдебните секретари, съдебния архивар и 
нризовкарите за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати на Висшия съдебен съвет за публикуване в 
Регистъра на заповедите на административните ръководители по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ 
на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Настоящата заповед да се публикува на вътрешната електронна страница на 
Административен съд -  Пазарджик за сведение на всички съдебни служители.

ГС/СА

Административен р
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