
Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д ГР.  А Й Т О С

ЗАПОВЕД № 217/01.07.2021 г.

На основание чл. 80, ал, 1 и чл. 329, ал.1 и ал.З от Закона за съдебната власт и 
във връзка с организацията на работата през съдебната ваканция, при наличие и на 
утвърден график за ползване на полагаемия платен годишен отпуск от магистрати и 
съдебните служители -  Мария Дучева -  Административен ръководител - Председател 
на Районен съд -  гр. Айтос

НАРЕЖДАМ:

През периода на съдебната ваканция от 15.07.2021 г. до 01.09.2021 г., ДА СЕ 
НАСРОЧВАТ И РАЗГЛЕЖДАТ в открити съдебни заседание, само делата изрично 
указани и изброени в ал.З на чл.329 от Закона за съдебната власт, в частност от 
подсъдните на Районен съд, а именно:

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

- граждански дела по искове за издръжка, за родителеки права на ненавършили 
пълнолетие деца и 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 ;

- граждански дела по Закона за защита от домашното насилие;

- граждански дела и частни граждански дела - заповедни производства и др,, за 
които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец, респ. или 
незабавно произнасяне;

-наказателни дела - от общ характер или частни наказателни дела по искания 
към съда от досъдебното производство, за които в НПК е предвиден срок за 
разглеждането им, по-кратък от един месец, респ. или незабавно.;

-административно-наказателни дела, образувани на основание УБДХ или 
ЗООРПСМ;

- наказателни дела - Частни наказателни дела, образувани по производствата във 
връзка с изпълнение на наказанията, в.т.ч. и за определяне на общо наказание, на 
основание чл.23 и чл.25 НПК, по реда на чл.306,ал.1 ,т. 1 НПК.



-граждански дела - бързи производства по чл.310 ГПК и указаните искове в тази 
разпоредба -чл.310, ал.1 ,т.1 -6 ГПК, в случай, че е постъпил писмен отговор или е 
изтекъл срокът за последния, преди началната дата на съдебната ваканция ..

По висящи граждански дела, чийто докладчик отсъства поради отпуск и по 
които са постъпили документи или книжа, дежурните съдии, да придвижват всички 
онези молби или искания на страните, които не касаят предмета на спора, допускането 
на доказателства или отлагането на насрочени о.с.з., както и се произнасят по 
исканията за допускане на обезпечения, подлежащи на незабавно разглеждане съгласно 
процесуалните закони.

Дежурните съдии, администрират делата и по отношение връчването на 
съобщения и призовки до страните, при нередовност или необходимост от приложение 
на др. способ за връчване, както и постъпилите жалби против съдебния акт.

Дежурните съдии по граждански дела, не извършват подготовката на дело за 
разглеждане и насрочването му в о. с,з., когато то е възложено на др. съдия-докладчик, 
независимо от постъпването на отговор по исковата молба.

По бързи производства по чл.310 ГПК, в случай на отсъствие на съдия- 
докладчик по делото към деня на постъпването на отговора или изтичането на срока за 
това, делото да се докладва на дежурен съдия, който изготвя определението по чл, 312 
ГПК /насрочва делото, изготвя доклад и т.н./, като насрочва делото в 
законоустановения срок за разглеждане от него, в своя график, когато съдия- 
докладчика няма да се е завърнал до последната възможна дата на 3-седм. срок, а в 
обратния случай насрочва датата за о.с.з. в графика на докладчика, който й го 
продължава и разглежда по същество. Тези дела, да се преразпределят само ако реално 
са приключени с окончателен съдебен акт от др. съдия, различен от първоначално 
определения.

Свидетелства и справки за съдимост да се подписват от съответния дежурен 
съдия, като същият извършва и необходимите отбелязвания в бюлетини за съдимост.

С настоящата заповед да се запознаят районните съдиите и съдебните 
служители.


