РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН

СЪД-МАДАН

З А П О В Е Д
№ РД - 09 - 82
20.03.2020 година
На основание чл.80, ал.1 и 2 от Закона за съдебната власт и във връзка с решения на
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от извънредни заседания, по протокол № 9
проведено на 15 март 2020 г., протокол № 10 от 16.03.2020 г. и приетите Актуални мерки за
превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 за съдилищата на територията
на Република България за периода от 16 март до 13 април 2020 г.
ЗАПОВЯДВАМ:

1.
ДОПЪЛВАМ
Заповед
№
РД-09-81/16.03.2020
г.
адм.ръководител, председател на Районен съд - Мадан, както следва:

на

и.ф.

В точка 1:
- Мерките по чл.72 и чл. 73 от НПК;
- Делата образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни
средства и чл. 159а от НПК
В точка 2:
- Искания по Закона за електронните съобщения /ЗЕС/
- Делата по чл.72 от Закона за министерството на вътрешните работи.
2. Във връзка е необходимостта от обработване на НЧД по ЗЕС, по чл. 159а
от НПК ВЪЗЛАГАМ на дежурния служител да вписва информация в регистъра по
чл. 251 г, ал. 6 от ЗЕС и предоставя разпореждания за предоставяне на достъп до
данни на оправомощените служители от РП-Смолян, ТО-Мадан.
3. ВЪЗЛАГАМ на дежурния съдебен служител в случай на насрочване
ежедневно да изготвя и предоставя списък на съдебната охрана съдържащ номера и
вида на делото, както и имената на страните и техните процесуални представители,
които следва да присъстват в съдебно заседание.
4. ВЪЗЛАГАМ на дежурния съдебен служител да информира системния
администратор за съдебните дела, които ще бъдат разглеждани, за да отразява
информацията в сайта на съда.
5. Съдебните служители, освен възложените им е длъжностната
характеристика задължения в периода на обявеното извънредно положение да
изпълняват и посочените задължения в изготвените в тази връзка заповеди.
6. ВЪЗЛАГАМ на съдебните служители да спазват стриктно разпоредбата,
връчванията и уведомяванията да се извършват чрез телефон или електронна поща. В
случай на необходимост от спешно връчване чрез връчител върху съобщението да се
изписва, че връчването е спешно.

7. При проблем с обслужването на електронните пощи, съдебните служители
да се обръщат към системния администратор за съдействие.
8. Изменям утвърдения график за дежурства на съдиите, държавни съдебни
изпълнители, съдии по вписвания и съдебните служители, като се включи и
служителя от Агенция по вписвания, Служба по вписвания - Мадан.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на административния секретар.
Заповедта да се съобщи на всички съдии, държавен съдебен изпълнител, съдия по
вписванията и съдебни служители, както и служителя от Агенция по вписвани, служба по
вписвания - Мадан за сведение и изпълнение.
Копие от заповедта да се изпрати на РП-Смолян, ТО-Мадан и на началник
0 3 “0храна“ - Смолян за сведение.

И.Ф.

