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СЪД - П Л Е В Е Н

З А П О В Е Д
30.07.2017 г

№ р/1 - { З ?

гр. ПЛЕВЕН

На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт
З А П О В Я Д В А М :

I. През съдебната ваканция се разглеждат наказателни
дела, както следва;
1. наказателни дела, по които има постановена мярка за
неотклонение задържане под стража.
2. дела, за които закон предвижда разглеждането в срок,
по-кратък от един месец - по чл.64, чл.65, чл.67 чл.68, чл.69,
чл.70, чл.72, чл.73 ал.2, ЧЛ.158 ал.З, ЧЛ.161, чл,1б4, чл.165
чл.222, чл.223, чл.243 и чл.431от НПК и всички други,
отговарящи на критерия.
Делата, които се разглеждат от дежурен състав се
разпределят на съответния състав, щом са постъпили до
четвъртък 12,00 часа. Постъпилите след четвъртък 12,00 часа
дела се разпределят на следващия дежурен състав. Изключение
правят производствата, които се разглеждат незабавно и в пократък от 7-дневен срок. Последните се насрочват и разглеждат
от съответния дежурен състав.
Да се спазват стриктно изискванията на ЗАПОВЕД
№РД-б5 от 04.07.2011г.

II. С оглед осигуряване на произнасяне по дела, за
разглеждането на които е предвиден по -кратък срок, както и с
цел избягване на натрупване на дела за разглеждане в закрито
съдебно заседание след края на съдебната ваканция, както и с

оглед осигуряване на произнасяне по жалби срещу действия на
ЧСИ И ДСИ във връзка с издадена заповед на Министъра на
правосъдието относно сроковете в изпълнителното производство
през съдебната ваканция от съдиите в гражданско и търговско
отделение ще се разглеждат следните видове дела:
1. Въззивни граждански дела за издръжка, за родителски
права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно
уволнение - чл.329, ал.3,т.2 от ЗСВ;
2. Искания за обезпечаване на искове и за обезпечаване
на доказателства по дела подсъдни на окръжния съд като първа
инстанция- чл.329, ал.З,т.З отЗСВ;
3. Дела по несъстоятелност - чл.329, ал.З, т.4 от ЗСВ;
4. Въззивни дела по Закона за защита от домашното
насилие - чл.32Я Ал.З т.ботЗСВ;
5.Дела за осиновяване на дете - чл . 329, ал.З, т.7 от ЗСВ.
6.Дела по чл.404 т.1 от ГГ1К - чл. 329 ал.З т.6 от ЗСВ
7.Въззивни граждански дела по жалби срещу действията
на ЧСИ И ДСИ - чл. 329 ал.З т. 8 от ЗСВ
8.Въззивни частни граждански дела ,образувани по
жалби срещу определения и разпореждания на районните
съдилища - чл. 329 ал.З т.8 от ЗСВ

III.
При постановяване на определение за насрочване по
въззивни наказателни и граждански дела в състава на съответния
съдия докладчик следва да влизат съдиите от постоянния му
състав, а при отсъствие съдиите от дежурния състав.
През съдебната ваканция постъпилите граждански и
търговски дела се разпределят от административния ръководител
или от съответния заместник - председател с програмата за
случайно разпределение на делата.За целта системния
администратор да осигури код за достъп до програмата от
административния ръководител или негов заместник за
разпределение на делата. При отсъствие на съответния
зам.председател на съответното отделение, постъпилите дела по
време на дежурство се разпределят от съответния граждански или
наказателен съдия, който е дежурен и притежава електронен
подпис да извършва разпределение. При наличието на повече от

един дежурен граждански или наказателен съдия, притежаващ
електронен подпис, делата се разпределят от старшия съдия. При
липса на съответен дежурен граждански или наказателен съдия с
електронен подпис постъпилите дела се разпределят от дежурния
зам.председател или председател.
Постъпилите въззивни частни граждански дела и частни
граждански дела първа инстанция ( без обезпеченията на бъдещ
иск и искови молби, в които се съдържат искания за допускане
на обезпечение) се разпределят на дежурния състав за
съответната работна седмица като разпределението започва от
четвъртък на предходната седмица и приключва в сряда на
текущата седмица на дежурния състав. Този начин на
разпределение започва от ден четвъртък на седмицата,
предхождаща първата седмица с определени дежурни състави
през съдебната ваканция и приключва в ден сряда на последната
седмица
с
определени
дежурни
състави
след
което
разпределението се извършва по утвърдени състави и график.
Постъпилите искания за обезпечение на бъдещ иск по
чл.390 от ГПК и спиране на охранителното производство,
подсъдни на окръжния съд ( частни граждански и търговски дела)
се разглеждат от дежурния съдебен състав в текущатата седмица
в периода от понеделник до петък включително. Ако в дежурния
състав е включен съдия, който разглежда първоинстанционни
граждански или търговски дела, то съответните частни
граждански или търговски дела се разпределят на този съдия. Ако
в дежурния състав не е включен съдия, който разглежда
първоинстанционни дела, постъпилите частни граждански или
търговски дела се разпределят между гражданските и търговски
съдии в дежурния състав.
Въззивните граждански дела по жалби срещу действията
на ЧСИ и ДСИ и въззивните частни граждански дела по време на
съдебната ваканция се разглеждат от постоянния състав на
съдията докладчик, ако всички съдии от него са на работа. При
липса на съдиите от постоянния състав се разглеждат при
участието на дежурния състав. При липса на един съдия от
постоянния състав се определя член на състава между дежурните
съдии. Ако в дежурния състав има още само един граждански

или търговски съдия , то той участва в състава без да е
необходимо разпределение. Ако в дежурния състав има още
повече от един граждански или търговски съдия последният член
на състава се избира между тях на случаен принцип. Ако в
дежурния състав няма друг дежурен граждански или търговски
съдия, член на състава се избира между останалите дежурни
наказателни съдии на случаен принцип.
Постъпилите
граждански
и
търговски
първоинстанционни дела, при които в исковата молба се
съдържат и искания за допускане на обезпечения на предявените
искове се разпределят между дежурните съответно граждански
или търговски съдии, които разглеждат първоинстанционни
граждански или търговски дела и тези съдии остават съдии
докладчици по делата до приключването им. При липса на
дежурни съдии в определения по график дежурен състав, които
разглеждат
съответно
граждански
или
търговски
първоинстанционни дела, постъпилите дела от горния вид се
разпределят между дежурните граждански и търговски съдии, за
да се създадат условия за произнасяне по направените искания за
обезпечения.При оставяне на исковата молба без движение
поради наличие на нередовности на същата делото като
съществуващо се преразпределя между следващите граждански
или търговски съдии от съответния дежурен състав. След
произнасяне по направените искания за обезпечение делото
следва да се докладва на съответния разпределящ председател,
заместник председател или нарочно определен друг магистрат за
преразпределение на делото на граждански или търговски съдия,
който разглежда първоинстанционния дела от съответния вид,
който съдия остава докладчик по делото до неговото
приключване. При непроизнасяне по направените искания за
обезпечение поради продължило администриране на исковата
молба при наличието на процесуални основания за това и
изтичане на съдебната ваканция делото се преразпределя на
граждански
или
търговски
съдия,
който
разглежда
първоинстанционния дела от съответния вид, който съдия остава
докладчик по делото до неговото приключване и се произнася по
искането за обезпечение. Този ред се прилага и при случаи на

постъпили искания за допускане на обезпечения по висящи
граждански и търговски дела по време на съдебна ваканция при
отпуск на съдията докладчик по делото и при наличието на
график за дежурни състави. При наличието на такава молба
делото се докладва директно за произнасяне на съответния
дежурен граждански или търговски съдия без да се използва
системата за случайно разпределение ако в дежурния състав има
само по един съдия, разглеждащ съответно, граждански или
търговски дела. При наличието в дежурния състав на повече от
един съдия, разглеждащ съответно граждански или търговски
дела, делото се разпределя чрез системата за случайно
разпределение на делата. След произнасяне по искането за
обезпечение делото да се докладва на съответния председател,
заместник председател или разпределящ съдия за ръчно
разпределение на първоначалния съдия докладчик.
Всички постъпили молби за допускане на обезпечения,
вкл. Първоначални и по висящи дела, да се докладват незабавно в
деня на постъпването им на съответните магистрати за
първоначално разпределение или за произнасяне при наличието
на образувано дело.
При отсъствие поради ползване на платен отпуск на
съдията докладчик по време на съдебна ваканция по висящо дело
с постъпила молба за допускане на обезпечение, същата да се
докладва директно за произнасяне на съответния дежурен
граждански или търговски съдия без да се използва системата за
случайно разпределение ако в дежурния състав има само по един
съдия, разглеждащ съответно, граждански или търговски дела.
При наличието в дежурния състав на повече от един съдия,
разглеждащ съответно граждански или търговски дела, делото се
разпределя чрез системата за случайно разпределение на делата.
След произнасяне по искането за обезпечение делото да се
докладва на съответния председател, заместник председател или
разпределящ съдия за ръчно разпределение на първоначалния
съдия докладчик.
При отсъствие поради ползване на платен отпуск на
съдията докладчик извън периода на съдебна ваканция по висящо

дело с постъпила молба за допускане на обезпечение, същата да
се Докладва на зам. Председателя на Пл ОС за разпределение
съобразно единната методика за случайно разпределение на
делата и съобразно с издадените заповеди в Плевенски окръжен
съд.
Постъпилите въззивни граждански дела се разпределят
на съдиите от гражданско отделение с програмата за случайно
разпределение на делата.
Въззивните дела, които се разглеждат през съдебната
ваканция, се разпределят на съдиите от гражданско отделение
като съответният съдия насрочва делото в законния срок.
Постъпилите
първоинстанционни
граждански
и
търговски дела се разпределят с програмата за случайно
разпределение на делата между съдиите, които разглеждат
първоинстанционни дела.
Постъпилите дела за осиновяване на дете се разпределят
на съдия, който разглежда първоинстанционни граждански дела и
е включен за текущата седмица в дежурния съдебен състав.Ако
такъв съдия не е включен в дежурния състав при постъпването на
дело за осиновяване на дете, делото се разпределя на следващия
съдия, разглеждащ първоинстанционни дела, който ще бъде
дежурен.
Постъпилите дела за несъстоятелност се разпределят на
търговски съдия, който е в дежурния състав при постъпване на
делото .Ако такъв не е включен в дежурния състав, делото за
несъстоятелност се разпределя на следващия търговски съдия,
който предстои да бъде дежурен.
От ден четвъртък на последната седмица с предвидени
дежурни състави делата следва да се разпределят между всички
съдии, съобразно утвърдено разпределение по състави и видове
дела / с изключение на делата, разглеждани по дежурство през
цялата година/.
IV.
ОТМЕНЯМ предходни заповеди №РД-74/8.07.2011г
РД-118/24.08.2017г,Р№-114/17.08.2017г, РД-115/21.08.2017г
Препис от заповедта
да се публикува в папка
„Съобщения“ за запознаване на всички съдии и служители на

Окръжен съд - Плевен, да се връчи на гражданско и търговско
деловодство и на всички магистрати
И.ф на АДМИНИСТРАТИВЕН
ч
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