РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ТРЯВНА

ЗАПОВЕД
№ 110
гр. Трявна, 30.07.2018 година
Административен ръководител-Председател на Районен съд -Трявна
на основание чл. 80, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт и чл. 329, ал. 3
от Закона за съдебната власт, във връзка с организацията на работа на
Районен съд - Трявна през съдебната ваканция,
ЗАПОВЯДВАМ:
По време на съдебната ваканция (от 15 юли до 1 септември) в
Районен съд - Трявна да се разглеждат следните видове дела, съгласно
чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт:
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;
- 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 молби за развод по взаимно съгласие;
- всички дела, които се разглеждат от дежурен съдия, съгласно
Вътрешните правила за разпределение на делата в Районен съд - Трявна:
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;
- всички непосочени по-горе дела, за които закон предвижда
разглеждането в срок, по-кратък от един месец;
- други дела по преценка на административния ръководител – след
5350 Трявна, ул. „Бачо Киро“ № 1
тел.: 0677/62018, факс: 0677/62018

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ТРЯВНА

дадено от него разрешение по чл.329 ал.3 т.8 от Закона за съдебната власт.
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;
- дела за определяне на общо наказание (кумулации);
- всички дела, които се разглеждат от дежурен съдия, съгласно
Вътрешните правила за разпределение на делата в Районен съд - Трявна:
По искания на органите на досъдебното производство за разрешение или
одобрение на процесуални действия; Разпити пред съдия; Производства по
чл. 64 от НПК - мерки за неотклонение; 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, включително в случаите, когато се образува частно
гражданско дело; Производства по чл. 364 от НПК - незабавно
производство; Административно - наказателни дела за дребно хулиганство
по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ) или Закона за опазване
на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия;
- всички непосочени по-горе дела, за които закон предвижда
разглеждането в срок, по-кратък от един месец.
- други дела по преценка на административния ръководител – след
дадено от него разрешение по чл. 329, ал. 3, т. 8 от Закона за съдебната
власт.
Заповедта да се доведе до знанието на съдиите и на съдебните
служители от Районен съд - Трявна, както и да бъде качена на сайта на
съда.
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