
                                                                                
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ХАСКОВО 

                                                    
З А П О В Е Д 

№ РД- 13- 310 
13. 07. 2016 г. 

 
В изпълнение на правомощията по чл. 93 ал. 1 т. 1 от ЗСВ  

във връзка с организацията на съдебната дейност в Административен съд- Хасково 
за периода на съдебната ваканция от 15. 07. 2016 год. до 01. 09. 2016 г.  

 
Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М: 

 
І. Да се насрочват и разглеждат в закрити, съответно открити съдебни заседания, 

съобразно законовите  разпоредби следните съдебни производства: 
    1.  по чл. 60 ал. 4, чл. 166 ал. 4, чл. 250 ал. 1, чл. 272 ал. 2 от АПК, чл. 75 ал. 2 от 

ДОПК; 
    2. искания за спиране на допуснато предварително изпълнение на атакувания 

административен акт ;  
    3.  делата по чл. 267 от Изборния кодекс; 
    4.  исканията за обезпечаване на искове и доказателства; 
    5. други дела, за които в закон е предвидено произнасянето в едномесечен срок 

или в срок по- кратък от един месец; 
    Делата по т. 1 се разпределят, без участието на магистратите, които са в платен 

годишен отпуск . 
    Образуваните съдебни дела на посочените правни основания, с изключение на 

делата по т.1, се разпределят между всички съдии чрез системата за електронно 
разпределение на делата на принципа на случайния избор, като в случаите на ползване от 
съдията- докладчик на платен годишен отпуск или отпуск поради временна  
нетрудоспособност, разпределените му дела се разглеждат от съдията, на който това е 
възложено със заповед на Председателя на съда.               

ІІ. За периода на съдебната ваканция, съдебните дела се образуват от определен със 
заповед на Председателя съдия, който определя съдията- докладчик чрез системата за 
електронно разпределение на делата на принципа на случайния избор. 

  ІІІ. По време на цялата съдебна ваканция в деловодството на съда да бъде осигурен 
необходимия брой служители  с оглед  бързо и  качествено обслужване на граждани и 
организации. 

ІV. Съдиите от Административен съд- Хасково излизат в отпуск по предварително 
съгласуван  график, след изготвяне и обявяване на съдебните актове, както и след 
администриране на постъпилия доклад. 

  Препис от настоящата заповед да се връчи срещу подпис на съдиите от 
Административен съд- Хасково, съдебния администратор, гл. специалист- „а.д.ч.р.с.”, 
системния администратор, деловодителите и съдебните секретари - за  сведение и 
изпълнение.  

  Заповедта да се оповести на интернет- страницата и на таблото на 
информационния център на съда. 

 
              АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА АДМ. СЪД-  ХАСКОВО:  /П/ 
                                                                       / Х. Бодикян/                     


