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РАЙОНЕН СЪД -  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ______________

ЗАПОВЕД № РД-07-119

гр.Гоце Делчев, 19.03.2020 г.

ОТНОСНО: Допълнения към предприетите мерки за предпазване от 
коронавирусна инфекция (COVID-19) във връзка с обявеното извънредно 
положение.

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 
разпространяването на коронавирусна инфекция (COVID-19) на 
територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на 
Народното събрание на Република България извънредно положение и 
препоръки на Националния оперативен щаб, във връзка с Решение по 
Протокол № 9/15.03.2020 г. Протокол № 10/16.03.2020 г. от проведено 
извънредно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, 
Заповед № 176/19.03.2020 г. на председателя на БОС, и на основание чл. 
80, ал. 1 и ал. 2 ЗСВ,

З А П О В Я Д В А М :

Всички дела по искания за вземане на мерки за неотклонение по чл. 
64 и чл. 65 НПК, разпити по чл. 222 и чл. 223 НПК, за периода 16.03.2020 
г. до 13.04.2020 г., да се разглеждат дистанционно, чрез включена скайп- 
връзка, със следствените арести.

Да се предприемат действия по разясняване на задържаните лица, че 
могат да не участват по въззивниге>производства по чл. 64 и чл. 65 НПК, 
както и по първоинстанционните производства по чл. 65 НПК. В случай, че 
обвиняемите/задържаните държат да участват във въззивните 
производствата, дежурният деловодител изрично да уведомява за това 
обстоятелство дежурният деловодител в БлОС.

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на всички 
наказателни съдии, дежурните служители от Районен съд Гоце Делчев, 
както и да се изпрати на Районна прокуратура Гоце Делчев, Адвокатска
колегия Благоевград, 03 „Охрана“ и Ареста -  Благоевград
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