
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д - К А В А Р Н А

З А П О В Е Д

№ РД -13-26

14.07.2021 г., гр. Каварна

На основание чл. 80, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 329, ал. 3 
от Закона за съдебната власт

ЗАПОВЯДВАМ:

По време на съдебната ваканция през 2021 г., в Районен съд -  
Каварна да се насрочват и разглеждат следните дела:

1. Наказателни дела:
1. Дела, по които има постановена мярка за неотклонение 

„Задържане под стража“;
2. Дела, по които закон предвижда разглеждане в срок, по-кратък от 

един месец, в т.ч.:
- за вземане, респективно изменение на мярка за неотклонение 

„Задържане под стража“, производство по мерки за неотклонение;
- по реда на глава 25 рт НПК -  Бързо производство;
- по реда на глава 29 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, Закона за публично предлагане на ценни книжа 
и Закона за пазарите на финансови инструменти;

- разрешения по чл, 146 от ИПК, чл. 158 от НПК, чл. 164 от НПК и 
чл. 165 от НПК;

- искания с правно основание от чл. 67 до чл. 73 от НПК;
- искания на разрешения от полицейските органи за принудително 

извършване на полицейска регистрация на лице на основание чл. 68, ал. 5 
от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 11, ал. 4 от 
Наредбата за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация;



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

- по Указа за борба с дребното хулиганство и Закона за опазване на 
обществения ред при провеждането на спортни мероприятия;

- по чл. 243 и чл. 244 от НПК;
- по Закона за електронните съобщения;

- съдебни поръчки;
3. Други наказателни дела, извън горепосочените, по преценка на 

административния ръководител или съдията-докладчик, ако това няма да 
доведе до накърняване на правата на страните.

II. Граждански дела:
1. Дела за издръжка и за родителски права на ненавършили 

пълнолетие деца;
2. Дела за незаконно уволнение;
3. Искания за обезпечаване на искове и за обезпечаване на 

доказателства;
4. Искания за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс;
5. Искания за назначаване на особен представител;
6. Дела по Закона за защита срещу домашното насилие;
7. Дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък 

от един месец, в т.ч.:
- по реда на глава 25 от ГПК -  Бързо производство;
- по реда на глава 37 от ГПК -  Заповедно производство;
- по Закона за закрила на детето;
- искания за разкриване на банкова тайна по Закона за кредитните 

институции;
- съдебни поръчки;
- производствата по Регламентите на Европейския парламент, за 

които се предвиждат срокове по-кратки от един месец;
8. Други граждански дела, извън горепосочените, по преценка на 

административния ръководител или съ ди ята-док л адч и к , ако това няма да 
доведе до накърняване на правата на страните.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съдите и съдебните 
служители за сведение и изпълнение.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на Висш съдебен съвет 
за публикуване в Регистъра на заповедите на административните 
ръководители по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ.
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