
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
РАЙОНЕН СЪД-ЕЛХОВО

8700 гр. Елхово, ул. „Пирот" № 2 
тел. 0478/88378, факс 0478/81379, e-mail: elhovo-rs@justice.bg

З А П О В Е Д

№216

Гр. Елхово, 15.07.2021 година

В изпълнение на правомощията си по чл.80, ал.1 и ал.2 от Закона за 
съдебната власт във връзка с организацията на работата на PC -  Елхово за срока 
на съдебната ваканция от 15.07.2021 година до 01.09.2021 година и на основание 
чл.329, ал.1, ал.З и ал.4 от Закона за съдебната власт,

З А П О В Я Д В А М :

1. УТВЪРЖДАВАМ видовете НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА, попадащи в 
обхвата на разпоредбата на чл.329, ал.З от ЗСВ, подлежащи на разглеждане по 
време на съдебната ваканция:

а/ дела, по които има постановена мярка за неотклонение „Задържане 
под стража“

б/ дела за които Закона предвижда разглеждане в срок, по-кратък от 
един месец, в това число:

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

- дела по глава XXIV от НПК -  „Бързо производство“;
-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“;
- по искания на органите на досъдебното производство за разрешение 

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

- по молби за разкриване на банкова или търговска тайна по Закона за 
кредитните институции (ЗКИ);

-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);

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

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

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

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

- производства по искания за задължително настаняване и лечение по 
Закона за здравето;

- 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);

- частно наказателни дела по чл.243, ал.4 и чл.244, ал.5 от НПК;
- частно наказателни дела по чл.159а НПК
- частно наказателни дела по ЗЕС;
- съдебни поръчки;
- всички непосочени по-горе дела, за които закон предвижда 

разглеждането в срок, по-кратък от един месец.

2. УТВЪРЖДАВАМ видовете ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, попадащи в 
обхвата на разпоредбата на чл.329, ал.З от ЗСВ, подлежащи на разглеждане по 
време на съдебната ваканция:

- дела за издръжка (чл.140, 143, 144, 145, 149 и 150 от СК);
- дела за родителски права на ненавършили пълнолетие деца (чл.127 

СК; чл.59, ал. 9 от СК и чл.51, ал.4, които имат за предмет изменение на мерките 
относно упражняването на родителски права; чл. 131, 132 и 135 от СК);

-дела за незаконно уволнение;
- искания за обезпечаване на искове;
- искания за обезпечаване на доказателства;
- искания за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, вкл. 

и по чл.127а от СК;
- искания за назначаване на особен представител;
- дела по Закона за защита от домашното насилие;
- всички дела, които се разглеждат по реда на глава XXV от ГПК -  

„Бързо производство“;
- всички дела по глава XXXVII от ГПК -  „Заповедно производство“;
- дела по регламенти, по които исканията следва да се разгледат в срок 

до един месец;
- откази от наследство;
- разрешения за теглене на влогове или разпореждане с имущество на 

малолетни или непълнолетни или на поставени под запрещение;
- дела по чл.26 и чл.30 от Закона за закрила на детето;
- разрешение за участие в доброволна делба на недееспособни; 

разрешения за сключване на граждански брак от ненавършили пълнолетие лица;
- разрешение за разпореждане със семейно жилище - лична собственост; 

назначаване на особени представители за сключване на правни сделки;
- дела за разкриване на банкова тайна по ЗКИ; дела от КОНПИ. : | г "
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- всички непосочени по-горе дела, за които закон предвижда 
разглеждането в срок, по-кратък от един месец.

3. РАЗРЕШАВАМ през периода на съдебната ваканция по преценка на 
съдиите-докладчици, в PC -  Елхово да се разглеждат граждански и наказателни 
дела, извън видовете, посочени в т.1 и т.2 от настоящата заповед, ако това няма да 
доведе до накърняване на правата на страните.

4. При разпределението на делата през периода на съдебната ваканция се 
прилагат утвърдените Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в 
PC -  Елхово.

5. През периода на съдебната ваканция на дежурния съдия по 
граждански и на дежурния съдия по наказателни дела се докладват всички дела, 
по които съдия -  докладчикът е в отпуск и по които има постъпили молби и 
книжа.

За периода на съдебната ваканция дежурните съдии по граждански и 
наказателни дела придвижват молби по делата, по които съдията -  докладчик е в 
отпуск, само ако те не касаят предмета на делото. Дежурните съдии по 
наказателни и граждански дела администрират всички дела във връзка с 
връчването на съобщения и призовки, както и постъпили жалби по съдебни 
актове. Нередовни жалби, искови молби и молби се връщат само от съдията ~ 
докладчик след завръщането му на работа.

6. По време на цялата съдебна ваканция в канцеларията на съда да бъде 
осигурен необходимият брой служители, с оглед бързо и качествено обслужване 
на граждани и организации.

7. Съдиите от PC - Елхово излизат в отпуск след предварително 
съгласуван график и след изготвяне на съдебните актове, предадени в служба 
„Деловодство“.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички съдии и съдебни 
служители в PC -  Елхово.

Изпълнението на заповедта възлагам на административния секретар 
Мария Никова.

(ЯНА АНГЕЛОЬ/ч,
АДМ, РЪКОВОДИТЕЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
РАЙОНЕН СЪД -  ЕЛХОВО
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