
     

 
 

      УТВЪРЖДАВАМ: 

      АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД -  

      ПАЗАРДЖИК:   /п/ 

 

                                    /Веселка Златева/ 

 

 

В Ъ Т Р Е Ш Н И  П Р А В И Л А  

за 

организация на дейността на Общото събрание в Районен съд -  Пазарджик 

 

/Утвърдени със Заповед № 762/08.11.2016г.  на  Административния ръководител –  

председател на Районен съд - Пазарджик/ 

 

 Настоящите правила са изготвени в съответствие със Закона за 

съдебната власт и имат за цел да организират дейността на Общото 

събрание в Районен съд - Пазарджик.  
 

Чл. 1. (1) Общото събрание на Районен съд – Пазарджик се състои от 

всички съдии, като командированите в съда участват без право на глас. 

Съдии от Районен съд-Пазарджик, командировани в друг съд, участват с 

право на глас в общото събрание на Районен съд – Пазарджик. 

(2) В Общото събрание участват без право на глас държавните 

съдебни изпълнители и съдиите по вписванията, когато се разглеждат 

въпроси, засягащи дейността им. 

 

Чл. 2. Общото събрание на Районен съд – Пазарджик: 

 

- анализира и обобщава практиката на съда; 

- може да прави предложения за назначаване на председател на съда и 

изслушва всички кандидати; 

- изслушва предложените от Председателя на съда кандидати за 

назначаване на негов заместник и може да изразява становище 

относно предложенията; 

- определя броя и състава на отделенията, ако има такива, както и 

тяхната специализация по материя; 



- дава мнения по искания за приемане на тълкувателни решения и 

тълкувателни постановления, засягащи дейността на районните 

съдилища; 

- обсъжда всяка година доклада на председателя на Районен съд – 

Пазарджик; 

- дава становища на Министерския съвет и на Народното събрание по 

законопроекти, които се отнасят до дейността на районните 

съдилища; 

- приема вътрешни правила за организацията на дейността си; 

- приема правила за определяне на натовареността на Председателя на 

съда, на неговия заместник, на съдиите от районен съд – Пазарджик, 

които са натоварени с организационни функции, както и в случай на 

предписание на здравните органи. 

- разглежда други въпроси по предложение на Председателя на съда и 

на член на Общото събрание; 

- може да изразява становища по въпроси, свързани с организацията 

на дейността на съда, които са от компетентността на Председателя на 

съда при направено предложение от не по-малко от една трета от 

съдиите. 

- може да се свика и по искане на не по-малко от една трета от всички 

съдии; 

- се провежда, ако на него присъстват повече от половината от всички 

съдии, и приема решения с мнозинство повече от половината от 

присъстващите съдии; 

 

  Чл. 3. (1) Дневният ред на общото събрание в Районен съд – 

Пазарджик се обявява не по-малко от два дни преди датата на 

провеждането му. По изключение и когато важни причини налагат 

това дневният ред се обявява в деня на събранието.  

(2) Дневният ред се обявява чрез изпращане на електронните 

пощи или на хартиен носител на съдиите, съответно държавните 

съдебни изпълнители и съдиите по вписвания, когато се разглеждат 

въпроси, засягащи дейността им. 

 

Чл. 4. Общото събрание в Районен съд – Пазарджик избира 

членовете на комисията по професионална етика, като решението се 

взема с тайно гласуване и обикновено мнозинство. Един месец преди 

изтичане на мандата на комисията по професионална етика се свиква 

общо събрание за избиране на нов състав. 

 

Чл. 5. (1) Когато член на комисията по професионална етика 

подаде оставка, тя се приема от общото събрание на Районен съд – 

Пазарджик. Неговото място се попълва от резервния член и до един 

месец се избира нов резервен член. 

 

 

 



 

 

(2) Когато член на комисията бъде командирован в друг орган 

на съдебната власт или по обективни причини не може да изпълнява 

задълженията си като член на етичната комисия, неговото място се 

попълва от резервния член. 

 

  Чл. 6. В Районен съд – Пазарджик се провеждат и общи 

събрания по отделните колегии. Дневният ред за тях се обявява по 

реда на чл.3 от Правилата. 
 


