ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО ЗА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ В РЕГИСТРАТУРАТА
ОБЩИ ЗАЯВЛЕНИЯ,
МОЛБИ И СПРАВКИ

НАКАЗАТЕЛНИ
ДЕЛА

Заявления за издаване
изпълнителен лист.

на

Заявление за издаване
съдебни удостоверения

на

Заявления за издаване на
заверени и не заверени преписи
от съдебни актове
Молби
за
доказателства
заседанието

приемане
преди деня

на
на

Молби за тълкуване на решения
Молби за спиране, прекратяване
и възобновяване на съдебни
производства

Тъжби на частни тъжители
Частни жалби
Мярка
за
неотклонение
задържане под стража
Молби за реабилитация
Принудителни медицински мерки
по закона за здравето
Искания към съда в досъдебното
производство
Производства във връзка
изпълнение на наказания

Приемане на писмени защити

Искания
по
делегация
наказателни дела

за

Отсрочване
решения

на

изпълнение

Молби и жалби за разглеждане в
открито или закрито заседание
Искания по делегация по
граждански дела
Издаване на дубликат на
изпълнителен лист
Молби и жалби по охранителни
производства

Обвинителни
актове
и
споразумения внесени от
Прокурора по чл. 381 и сл. от
НПК

Приемане на експертизи от вещи
лица
Обезсилване на решения
възлагане на имот

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

с
по

Молби за определяне на общо
наказание
Жалби
срещу
постановления

наказателни

ЖАЛБИ
Частни жалби
Въззивни жалби
Касационни жалби
СВИДЕТЕЛСТВА ЗА
СЪДИМОСТ
Заявления за издаване на
свидетелства
за
съдимост:
необходими документи — лична
карта
и
удостоверение
за
раждане
(в
оригинал
или
нотариално заверено копие)
Чл. 35 (3) от Наредба № 8 от
26.02.2008 г. за функциите и
организацията на дейността на
Бюрата
съдимост:
Когато
свидетелството за съдимост се
иска за жив възходящ, низходящ,
съпруг/а, брат, сестра, този който
иска свидетелството за съдимост,
посочва
в
заявлението
и
собственото,
бащиното
и
фамилното си име, адрес за
кореспонденция
и
прилага
изрично писмено пълномощно, а
когато е за други лица — изрично
нотариално
заверено
пълномощно.

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ
Плащане на държавни такси,
депозити за вещи лица,
свидетели и наложени със
съдебни актове глоби по сметки
на Районен съд гр. Радомир,
може да се извърши чрез ПОС
терминал, намиращ се на гише
„Регистратура".
За извършените плащания не се
дължи такса.
(Необходимо е присъствието на
собственика на картата)
Банкова информация:
1. Приходна
сметка
—
държавни, такси, глоби, разноски,
удостоверения:
сметка: BG60 BUIB 7837 3150
0024 01
BIC код: BUIB BG SF
2. Набирателна
сметка
—
депозити за вещи лица, за
особени
представители,
за
свидетели, парични гаранции по
наказателни и граждански дела,
такси и вноски по изпълнителни
дела на Държавен съдебен
изпълнител при Районен съд гр.
Радомир.
сметка: BG94 BUIB 7837 3350
0024 03
BIC код: BUIB BG SF
СИБАНК офис гр. Радомир
Съдебните служителите нямат
право да консултират по
правни въпроси.
Изготвените документи и копия се
получават на регистратурата.

