
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОКРЪЖЕН С Ъ Д-П А ЗАРДЖ И К

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е  № .№ ./..$£ .07 .2021  г. 
гр. Пазарджик

Подписаната ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА СЕРАФИМОВА-
Административен ръководител-Председател на ОС гр. Пазарджик, на 
основание чл. 86 и чл. 329 от ЗСВ и утвърдените графици за дежурства 
през съдебната ваканция

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

1. През съдебната ваканция от 15.07.2021 г. до 0 1.09.2021 г. да 
се разглеждат следните видове дела :

1. наказателни дела, по които има постановена мярка за 
неотклонение „задържане под стража”;

2. делата за издръжка, за родителски права на ненавършили 
пълнолетие деца и за незаконно уволнение;

3. искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на 
доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, 
за назначаване на особен представител;

4. дела по несъстоятелност;
5. дела по Закона за защита от домашното насилие;
6. дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по- 

кратък от един месец;
7. дела за осиновяване на дете;
8. други дела - граждански и наказателни, по преценка на 

Административния ръководител на съда;

II. Постъпващите наказателни дела от общ характер - 
първоинстанционни и въззивни, да се разпределят на принципа на 
случайния избор между всички съдии от Наказателно отделение в ОС - 
Пазарджик.

Постъпващите частни наказателни дела и въззивни частни 
наказателни дела да се разпределят на дежурните съдии от Наказателно 
отделение, съгласно утвърдения График за дежурства през съдебната 
ваканция.
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as I

Наказателните дела, които подлежат на разглеждане в 7 -  дневен 
срок се разпределят по следния начин :

® Делата, постъпили до сряда вкл., се разпределят на дежурния 
съдия от наказателна колегия, дежурен през настоящата седмица;

• Делата, постъпили в четвъртък и петък се разпределят на 
дежурния съдия от наказателна колегия, дежурен през следващата 
седмица;

Делата за определяне на общо наказание и реабилитация /чл. 433- 
436 НПК/ да се разпределят и докладват на съответния-съдия докладчик 
по делото, а в случай, че същият вече не е на работа в съда, да се 
разпределят между всички съдии от Наказателна колегия на принципа 
на случайния избор.

Наказателните дела, които подлежат на незабавно разглеждане се 
разпределят на дежурния съдия от наказателна колегия към момента на 
постъпването им;

Дежурният съдия от Наказателно отделение администрира делата 
на отсъстващите съдии от отделението при липса на забрана от 
процесуалния закон, през периода на съдебната ваканция.

Ш . Постъпващите първоинстанционни граждански и търговски 
дела да се разпределят между съдиите от Търговско отделение на 
принципа на случайния подбор.

Делата, образувани по молби по чл. 390 ГПК, чл. 536 ГПК във вр. 
с чл. 19, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ и чл. 420, ал. 5 от ГПК да се разпределят на 
дежурен съдия от ТО.

Молбите по чл.389 от ГПК да се докладват за разглеждане на 
дежурен съдия от ТО.

Дежурният съдия от Търговско отделение да администрира делата 
на отсъстващите съдии от отделението през периода на съдебната 
ваканция.

На основание чл. 6346 ал.2 от ТЗ делата гго несъстоятелност с 
постъпили молби, включително и такива по чл.629а от ТЗ, през периода 
на съдебната ваканция да се докладват на дежурния съдия от Търговско 
отделение.

Делата за осиновяване да се разпределят на дежурния съдия от 
Търговско отделение.

IV. Постъпващите въззивни граждански дела да се разпределят 
между съдиите от въззивно гражданско отделение на принципа на 
случайния подбор.

Бързите производства по въззивни граждански дела, частни 
граждански дела - образувани по чл.274 от ГПК, частните граждански 
дела от Група 06 (жалби против действията на съдия-изпълнител ), да се
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разпределят между дежурните съдии от ВГО, съгласно утвърдения 
График за дежурства през съдебната ваканция, по следния начин:

« Делата, постъпили до сряда - вкл., се разпределят на дежурните 
през настоящата седмица съдии от Въззивно гражданско отделение;

® Делата, постъпили в четвъртък и петък се разпределят на 
дежурнияте през следващата седмица съдии от Въззивно гражданско 
отделение;

Дежурните съдии от Въззивно гражданско отделение да 
администрират делата на отсъстващите съдии от отделението през 
периода на съдебната ваканция.

Разпореждането да се сведе чрез електронните пощи до знанието 
на съдиите и съдебните служители от ОС -  Пазарджик, за сведение и 
изпълнение.

Разпореждането да се публикува на вътр~,1ти"я сайт на съда.

Изготвил: СА
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