
           

 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

        РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО 

 
 

ЗЗААППООВВЕЕДД  

№ РД – 13 – 226 

гр. Севлиево, 18.07.2018 г. 

 

На основание чл. 80, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 329, ал. 3 от Закона за 

съдебната власт, с оглед създаване на необходимата организация за 

разглеждане на делата по време на съдебната ваканция, 

НАРЕЖДАМ: 

1. УТВЪРЖДАВАМ видовете дела, попадащи в предметния обхват на 

нормата на чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, които се разглеждат през съдебната 

ваканция, както и гражданските дела, по които сроковете за страните не 

спират да текат по реда на чл. 61, ал. 2 от ГПК, както следва: 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА: 

- 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 ХХV от ГПК – 

БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО; 

- всички дела по глава ХХХVІІ от ГПК – ЗАПОВЕДНО 

ПРОИЗВОДСТВО; 

- дела по регламенти, по които исканията следва да се разгледат в срок 

до един месец; 

- всички дела, които се разглеждат от дежурен съдия, съгласно 

Вътрешните правила за разпределение на делата в Районен съд – Севлиево: 

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; 
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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; 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. 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 

- дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под 

стража; 

- дела по глава ХХІV от НПК – БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО; 

- дела по глава ХХVІІІ от НПК – Освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание; 

- дела по глава ХХІХ 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 – Севлиево: 

искания на органите на досъдебното производство за разрешение или 

одобрение на процесуални действия; разпити пред съдия; 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 НПК; жалби по чл. 68, ал. 3 НПК и искания по чл. 68, ал. 5 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; разрешения по чл. 146, ал. 3 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; административно-наказателни дела за дребно хулиганство по 

Указа за борба с дребното хулиганство или по Закона за опазване на 

обществения ред при провеждане на спортни мероприятия; в случаите по чл. 

68, ал. 5 и чл. 125, ал. 3 от ЗМВР; 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. През съдебната ваканция, по преценка на съдиите-докладчици, се 

разглеждат граждански и наказателни дела, извън видовете, посочени в т. 1 от 

настоящата заповед, ако това няма да доведе до накърняване на правата на 

страните.   
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3. Обстоятелството, че сроковете по посочените в т. 1 от настоящата 

заповед граждански дела не спират да текат през съдебната ваканция, да се 

отразява от съответния съдебен служител в деловодната система на съда, 

както и в съобщенията и призовките, изпращани до страните.    

Заповедта да се доведе до знанието на съдиите и на съдебните 

служители (деловодители и съдебни секретари, работещи по граждански и 

наказателни дела). 

Преписи от заповедта да се оставят в гражданско и наказателно 

деловодство за запознаване на гражданите и процесуалните представители на 

страните.  

Заповедта да се публикува на интернет страницата на съда. 

 

 

 

 

 

 

 

ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ 
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