РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН

СЪД-МАДАН

З А П О В Е Д
№ РД - 09 - 98
30.03.2020 година
На основание чл.80, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт, във вр с §3 от ПЗР на
Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г./Обн., ДВ, бр. 28/24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г./ и в
изпълнение на решение от извънредно работно заседание на Съдийската колегия на Висшия
съдебен съвет от 26.03.2020 г., във връзка с решения на Съдийската колегия по протоколи №
9 от 15 март 2020 г. и протокол № 10 от 16.03.2020 г. и във връзка с 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 Заповеди №№ РД-09-81/16.03.2020 г. и № РД-0982/20.03.2020 г. на и.ф. адм.ръководител, председател на Районен съд - Мадан,
както следва:
В точка 1:
- делата по чл. 225, ал. 6 от НК;
- делата по чл. 326, ал. 2 от НК.
2. В правомощията на и.ф.Председател на PC - Мадан е преценката за
администриране и разглеждане и на други дела, извън посочените в Решения на
Съдийската колегия на ВСС по протокол № 10, д.т. 24 от 15.03.2020 г. от заседание на
СК на ВСС, проведено на 16.03.2020 г. и протокол № 9 от извънредното заседание на
СК на ВСС, проведено на 15.03.2020 г. (допълнени и актуализирани на извънредно
заседание на СК на ВСС, проведено на 26.03.2020 г.), които имат спешен и
неотложен характер, поради което всички входирани книжа, иницииращи съдебни
производства, както и образувани дела по които има постъпили молби или искания,
следва незабавно да се докладват на и.ф.председателя на съда.
Заповедта да се съобщи на всички съдии и съдебни служители за сведение и
изпълнение.
Копие от заповедта да се изпрати
0 3 “Охрана“ - Смолян за сведение.
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