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          РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                  РАЙОНЕН СЪД – РАДНЕВО 

 

 

 

 

 

 
З А П О В Е Д 

 
№ 118/17.03.2020 г. 

  
 
С настоящата заповед допълвам заповед № 

105/16.03.2020 г., съобразно постъпило извлечение от протокол 
№ 10, д.т. 24 от заседание на Съдийската колегия на Висшия 
съдебен съвет, проведено на 16 март 2020 г., с актуални мерки по 
взетото решение на Съдийската колегия по протокол № 
9/15.03.2020 г.  

                                     ДОПЪЛВАМ: 
 
 В т. 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: 

 
- 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 т. 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: 

 
- Искания по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и 

чл. 19, ал. 6, във връзка с ал. 5 от Закона за Търговския регистър, 
във връзка с чл. 536 от ГПК. 

 
    В т. 3: ПРЕУСТАНОВЯВА разглеждането на всички 

видове административни дела за периода на обявеното 
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извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. 
включително, с изключение на: 

 
- Делата за обезпечаване на доказателства. 
 
    В т.11: ДОПЪЛВАМ УТВЪРДЕНИЯ СЪС ЗАПОВЕД № 

105/16.03.2020 г. ГРАФИК:  
      

                 - Дежурен съдия по вписванията: Елена Христова, 
дежурен служител: Диляна Димитрова; 

  - Дежурен Държавен съдебен изпълнител: Надежда 
Грозева; дежурни служители: Десислава Лъчова и  Елена 
Желева, съобразно изготвения график. 

   За дежурствата по отделения се създава отделен график, който се 

счита неразделна част от настоящата заповед. 

 
   В т.12: 
 
   - ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа  на служители в Агенция по 

вписванията и служители при държавен съдебен изпълнител, 
които се намират в съдебните сгради, с изключение на 
ангажираните по дежурства съобразно графика за работа, 
изготвен от административните ръководители на органа на 
съдебна власт. 

 
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.   

   
 РАЙОНЕН СЪД – РАДНЕВО СЕ ИЗВИНЯВА ЗА 

ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО И ИЗРАЗЯВА БЛАГОДАРНОСТ ЗА 
ПРОЯВЕНОТО РАЗБИРАНЕ! 

 
 

                                    И.Ф.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
                     РАЙОНЕН СЪД - РАДНЕВО: /П/  
                        /Христина Вълчанова/ 


