РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД – РАДНЕВО

ЗАПОВЕД
№105/16.03.2020 г.
На основание чл.80, ал.1, т.1 от Закона за съдебната
власт и чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с
обявеното от Народното събрание на Република България на
13.03.2020
г.
извънредно
положение
във
връзка
с
разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в
периода от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г., И РЕШЕНИЕТО
НА Съдийската колегия на ВСС ОТ 15.03.2020 година, на
основание чл.16, ал.1 и чл.30, ал.5, т.5 от Закона за съдебната
власт,
Н А Р Е Ж Д А М:
Работата в съдебната плата град Раднево
осъществява при спазването на следните правила:

да

се

1.ПРЕУСТАНОВЯВА разглеждането на всички видове
наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение
16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:
- Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния
кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;
- Делата по чл.66 от НПК;
- Делата по чл.67 от НПК
- Делата по чл.69 от НПК;
- Делата по чл.70 от НПК;
- Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;
- Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;
- Делата по чл.427 от НПК;
- Делата по Раздел II от Закона за здравето;
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- Дела по Закона за екстрадицията и Европейската
заповед за арест по искания на задържания или предаване на
лица;
- Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане
на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода
или на мерки, включващи лишаване от свобода;
- Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;
- Дела по чл.355 от НК;
- Процесуалните действия по реда на чл.146, чл.
158,чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК;
- Делата, образувани по искания по Закона за
специалните разузнавателни средства.
2. ПРЕУСТАНОВЯВА разглеждането на всички видове
граждански и търговски дела, за периода на обявеното
извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г.
включително, с изключение на:
- Дела за упражняване на родителски права - само
относно привременни мерки;
- Дела по Закона за защита от домашно насилие - само
относно заповед за незабавна защита или изменение на същата,
както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
- Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ
иск;
- Делата за обезпечаване на доказателства.
3. ПРЕУСТАНОВЯВА разглеждането на всички видове
административни дела за периода на обявеното извънредно
положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с
изключение на:
-Делата
по
чл.60
и
чл.166
от
Административнопроцесуалния кодекс;
-Делата по чл.75 и чл.157 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс;
-Делата по чл.72 от Закона за Министерството на
вътрешните работи;.
-Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ
иск.
4. Всички останали дела, извън посочените по т.т.1, 2 и 3
да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода
2

на обявеното извънредно положение, но преди съдебната
ваканция за настоящата година. В случай на продължаване
периода на извънредното положение след 13.04.2020 г., и след
решение на Съдийската колегия Председателя на съда или
съответния докладчик по делото ще се произнесе допълнително
относно насрочването и разглеждането на делата, за което
страните ще бъдат уведомени.
5.Не се образуват в дела
иницииращи
съдебни
производства,
производствата по т.1, 2 и 3.

входираните книжа,
с
изключение
на

6. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по
пощата или по електронен път.
7. Справките по дела се извършват САМО по телефоните,
обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен път на
обявените от тях електронни адреси.
8. Настоящата заповед ведно с графика за дежурствата
на съдии да се публикува на електронната страница на съда,
както и да се изпрати за сведение на ВСС.
9.Свидетелства за съдимост се издават само по
електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за
съдимост.
10.ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа в съдебните сгради на
граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и
всички други лица, освен призованите по образуваните и
насрочени за разглеждане дела по т.т.1, 2 и3.
11.УТВЪРЖДАВАМ СЛЕДНИЯ ГРАФИК НА РАБОТА НА
СЪДА:
Дежурен съдия:
За периода от 16.03.2020г. – 22.03.2020г. дежурен съдия
Христина Вълчанова, дежурен служител Иванка Стоянова;
23.03.2020г. - 29.03.2020г. Христина Вълчанова, дежурен
служител - Доника Пенкова;
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30.03.2020г.-05.04.2020г. Асен Цветанов, Красимира
Ченева;
06.04.2020г. - 12.04.2020г. Асен Цветанов, Диана Желева,
Мартин Русев ;
За дежурствата по отделения се създава отделен график, който се
счита неразделна част от настоящата заповед.
Дежурен съдия по вписванията: Елена Христова;
Дежурен Държавен съдебен изпълнител: Надежда
Грозева;
12.ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа на магистрати, съдебни
служители в съдебните сгради, с изключение на ангажираните по
дежурства съобразно графика за работа, изготвен от
административните ръководители на органа на съдебна власт.
13.УКАЗВА
на
съдиите,
че
следва
да
работят
дистанционно по обявените за решаване дела. Изготвените
съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в
срочните книгите след отпадане на извънредното положение.
14.След
отпадане
на
извънредното
положение,
ЗАДЪЛЖАВА съдебните секретари да изготвят справки относно
извършената от съдиите работа, която да се обобщи от
административния
секретар
и
да
се
предаде
на
административния ръководител– брой написани съдебни актове.
15.Извършването на всички административни услуги се
извършва на първия етаж при входа на съдебната палата, от
съответния деловодител, който е определен по дежурство, като
задължавам всички работещи по дежурство задължително да
използват предпазни средства, които са им осигурени от съда,
включително охранителите.
16.За провеждането на съдебни заседания да се използва
само и единствено залата на първия етаж, до входа на съдебната
палата, като се задължава секретаря да дезинфекцира след всяко
съдебно заседание. Абсолютно е задължително ползването на
маски и ръкавици по време на съдебното заседание.
17.Преустановява се връчването на призовки, съобщения
и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.т.
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1, 2 и 3 за периода на обявеното извънредно положение 16 март
2020 г. – 13 април 2020 г. включително.
18.Призовките и съобщенията за делата по т.т. 1, 2 и 3 да
се извършват по телефон или по електронен път.
19.Всички постъпления, упоменати в точки 1,2,3 да се
разпределят на дежурен съдия, като с настоящата заповед
отменям и заповед №83 от 26.02.2020г. за дежурствата на съдии.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички
съдии и служители в РС-Раднево, на всички прокурори и
служители от РП-Стара Загора – Териториално отделение Раднево,
Адвокатска колегия – Стара Загора, ОЗ „Охрана“ – Стара Загора,
РУ-Раднево към ОД на МВР – Стара Загора и Община Раднево, за
сведение и изпълнение.
Мотиви: С оглед обявеното извънредно положение,
предприетите мерки от страна на държавните власти за
ограничаване разпространението на коронавирус в България,
наличието на други вирусни щамове в страната и региона, които
усложняват обстановката допълнително, се налага вземане на
стриктни мерки. В тая връзка се отчете и наличието на известен
брой лица от състава на РС-Раднево и РП-Стара Загора,
Териториално отделение – Раднево, в отпуск за временна
неработоспособност /по болест/, което налага вземане на постриктни мерки за ограничаване на различните вирусни
заболявания и превенция срещу разпространението на
коронавирус. Към момента няма официални данни за заболели
лица от коронавирус на територията на община Раднево, но това
не следва да минимизира възпиращите разпространението на
вируса мерки, които следва да са адекватни на взетите от
Държавата мерки в национален мащаб. Затова и се налага
незабавно въвеждане на стриктни мерки в Съдебната палата на
РС-Раднево с цел опазване здравето на работещите там и на
всички граждани, ползващи услугите на съда и прокуратурата.
РАЙОНЕН СЪД – РАДНЕВО СЕ ИЗВИНЯВА ЗА
ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО И ИЗРАЗЯВА БЛАГОДАРНОСТ ЗА
ПРОЯВЕНОТО РАЗБИРАНЕ!
И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РАЙОНЕН СЪД - РАДНЕВО: /П/
/Христина Вълчанова/
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