
Г р.Бяла Слатина, 16.06.2021 г.

На основание чл.80, ал.1 ЗСВ, във връзка с чл.329 от ЗСВ и с оглед 
организация на работата на Районен съд -  Бяла Слатина през периода на

съдебната ваканция

1.3а периода на съдебната ваканция, 15 юли - 01 септември, съдебните дела 
в Районен съд-Бяла Слатина да се образуват от и.ф. адм. ръководител -  
председател на съда, а в негово отсъствие от изпълняващия длъжността, 
съгласно издадена изрична заповед. Разпределението на делата става, чрез ЕИСС 
на принципа на случайния избор от и.ф. адм. ръководител -председател на съда, 
а в негово отсъствие от лице, определено с изрична заповед.

2.3а периода на съдебната ваканция да се насрочват и разглеждат в закрити, 
съответно открити съдебни заседания, съобразно законовите разпоредби на 
чл.329, ал.З от ЗСВ, следните съдебни производства:

2.1 .ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.
- дела за издръжка;
- дела за родителски права на ненавършили пълнолетие деца;
- 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;
-всички граждански дела, които се разглеждат от дежурен съдия, 

съгласно Вътрешните правила за разпределение на делата в Районен съд 
Слатина: откази от наследство и разрешения за теглене на детски влог; _

- дела по Закона за закрила на детето;



- по молби за разкриване на банкова или търговска тайна по Закона за 
кредитните институции, Закона за публично предлагане на ценни книги и 
Закона за пазарите на финансовите инструменти;

- други дела, по които съдът се произнася незабавно или в срок до 24 часа;
- всички непосочени по-горе дела, за които закон предвижда 

разглеждането в срок, по-кратък от един месец.

2.2.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
-дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под 

стража;
- 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;
-дела за задължително настаняване и лечение по Закона за здравето и

дела за принудителни медицински мерки по НК и НПК;
- всички дела, които се разглеждат от дежурен съдия, съгласно 

Вътрешните правила за разпределение на делата в Районен съд -  Бяла Слатина: 
искания на органите на досъдебното производство за разрешение или 
одобрение на процесуални действия; разпити пред съдия; УБДХ; производства 
по чл.62, 64 и 65 от НПК; жалби по чл. 61, ал. 3 от НПК; предложения и искания 
по чл. 67, ал. 1 НГ1К; жалби по чл. 68, ал.4 НПК и искания по чл. 68, ал. 5 
НПК;искания по чл.68, ал.5 от ЗМВР; искания по чл.159а НПК; искания по 
чл.146, ал.З от НПК;

- искания по чл. 69, ал. 2 НПК;
- искания по чл. 70 НПК;
- искания по чл. 72, ал. 1 НПК;
- искания по чл. 73, ал. 2 НПК;
- искания по чл. 40, ал. 4 от ДОПК;
-по молби за разкриване на банкова или търговска тайна по Закона за 

кредитните институции, Закона за публично предлагане на ценни книги и 
Закона за пазарите на финансовите инструменти;

- други дела, по които съдът се произнася незабавно или в срок до 24 часа;
- всички непосочени по-горе дела, за които закон предвижда 

разглеждането в срок, по-кратък от един месец.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съдиите и съдебните 
служители от Районен съд -  Бяла Слатина за сведение и изпълнение.

И. Ф. АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ -


