АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ХАСКОВО

ЗАПОВЕД
№ РД- 13- 343
15. 07. 2022 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 15.07.2022 г. до 01.09.2022 г., и във връзка с
ползването на платен годишен отпуск от съдиите до 16.09.2022 г. включително,
Н А Р Е Ж Д А М:
І. В периода от 15.07.2022 г. до 16.09.2022 г. включително, в Административен съд –
Хасково да се насрочват и разглеждат в закрити, съответно открити съдебни заседания,
съобразно законовите разпоредби, следните съдебни производства:
1. делата, образувани по:
- чл.60, ал.4 от АПК;
- чл.166, ал.4 от АПК;
- чл.250, ал.1 от АПК;
- чл.272, ал.2 от АПК;
- чл.75, ал.2 от ДОПК;
- чл.127ж, ал.1, вр. чл.41, ал.3 от ДОПК;
2. исканията за обезпечаване на искове и доказателства;
3. други дела, за които в закон е предвидено произнасяне в едномесечен срок, или в
срок по-кратък от един месец.
II. Образуваните съдебни дела, попадащи под т.I.1 (включително когато исканията по
чл.60, ал.4 и по чл.166, ал.4 от АПК са инкорпорирани в жалба срещу административен акт),
се разпределят чрез системата за електронно разпределение на делата на принципа на
случайния подбор, чрез прилагане на подбора „без участие на определени съдии“.
От разпределението се изключват съдиите, които в деня на образуване на делото са в
разрешен платен годишен отпуск (или отпуск поради временна нетрудоспособност) и
съдиите, чийто отпуск започва в първия работен ден, следващ датата на образуване на делото.
III. Останалите образувани съдебни дела се разпределят чрез системата за електронно
разпределение на делата на принципа на случайния подбор, между всички съдии.
В случаите, когато в деня на образуване на делото съдията – докладчик е в разрешен
платен годишен отпуск (или отпуск поради временна нетрудоспособност), разпределените му
съдебни дела, попадащи под т.I.2 и т.I.3 се разглеждат от съдията, който по заповед на
Председателя на съда е определен да администрира неговия доклад.
Разглеждането в открити съдебни заседания и произнасянето с решения по делата,
образувани по реда на ЗУБ, да се извършва от съдията – докладчик, на когото е разпределено
делото.
IV. В случай на необходимост от разглеждане на дело, или произнасяне в закрито
заседание в троен състав, същият се сформира по старшинство от съдиите, които не ползват
платен годишен отпуск (или отпуск поради временна нетрудоспособност) към момента на
възникване на необходимостта.

ІV. В периода от 15.07.2022 г. до 16.09.2022 г. включително, съдебните дела в
Административен съд – Хасково се образуват:
- от Председателя на съда;
- от Заместник-председателя на съда, в случай отсъствие на Председателя;
- от определен със заповед на Председателя съдия по старшинство, при отсъствие на
Председателя и Заместник-председателя на съда.
V. Съдията, определен да образува делата, да подписва и изходящата кореспонденция
на общата администрация.
VI. Съдията, определен да образува делата, на основание чл.213а, ал.6, т.1 от АПК да
осъществява контрола върху извършената от първоинстанционния съд проверка на
редовността и допустимостта на касационната жалба или протест, като ако бъде установено
неизпълнение на задълженията, да изпраща делото на първоинстанционния съд с конкретни
указания.
VII. 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.
VIII. Съдиите от Административен съд – Хасково излизат в отпуск по предварително
съгласуван график.
Заповедта да се сведе до знанието на съдиите от Административен съд – Хасково,
съдебния администратор, човешки ресурси и статистика, 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.
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