РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН

СЪД-МАДАН

З А П О В Е Д
№ Р Д - 0 9 - 102
08.04.2020 година
На основание чл.80, ал.1, т.1 и т.9 и ал.2 от Закона за съдебната власт и в
изпълнение на решение по протокол № 12, т.1 от заседание на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет, проведено на 07 април 2020 г. и във връзка с 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./,

З А П О В Я Д В А М:
1. ИЗМЕНЯМ Заповед № РД-09-81/16.03.2020 г. на и.ф. адм.ръководител,
председател на Районен съд - Мадан, както следва:
1. В т.1: УДЪЛЖАВА периода на преустановяване на разглеждането на
дела в открити съдебни заседания по граждански и наказателни производства, с
изключение на посочените в заповеди №№ РД-09-81/16.03.2020 г., № РД-0982/20.03.2020 г. и № РД-09-98/30.03.2020 г. на и.ф.председател Районен съд - Мадан
дела до 13.05.2020 г., като УКАЗВАМ:
1.1. ДА СЕ ОТСРОЧАТ всички насрочени до 13.05.2020 г. съдебни
заседания с нова дата и ново призоваване на страните.
1.2. Пренасрочените заседания по висящите дела бъдат с нова дата до
отмяна на извънредното положение, но преди предстоящата съдебна ваканция.
1.3. Дежурните съдебни служители уведомят своевременно лицата по
списъците за призоваване по делата за отсрочените съдебни заседания.
2. В т. 4: ОТМЕНЯМ т. 4, в която е постановено: „Да не се образуват в дела
входираните книжа, иницииращи съдебни производства“, като вместо нея
УКАЗВАМ:
2.1. Новопостъпилите след 16.03.2020 г. книжа, иницииращи образуването
на съдебни производства ДА СЕ ОБРАЗУВАТ в дела.
2.2. ЗАДЪЛЖАВА съдебният служител извършващ разпределението на
делата чрез програмата за случайно разпределение на делата да съобрази утвърдения
график по дежурства, както и заповедта на Председателя на Окръжен съд - Смолян за
включване на командирован съдия.
2.3. ОБРАЗУВАНЕТО и администрирането на делата да се извършва
при спазване ограниченията по т. 8, т.9, т. 10 и т.11 от цитираната по-горе заповед.
3. В т. 11: ОТМЕНЯМ изречение второ на т.11, в която е постановено:
„Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните
книги след отпадане на извънредното положение“, като вместо нея УКАЗВАМ:

3.1. Изготвените и подписани съдебни актове съдиите могат да предават
за вписване в деловодните книги от съответния дежурен служител.
3.2. Дежурните съдебни служители да извършват добавяне на съдебните
актове по предадените дела в деловодната програма.
3.3. Изготвените съдебни актове да бъдат публикувани на интернет
страницата на съда, като съобщения до страните не се изпращат за времето на
извънредното положение.
3.4. Всички действия по предаване, вписване и обявяване на
постановените съдебни актове по делата в съда да става при спазване на
ограниченията по т. 8, т.9, т. 10 и т. 11 от цитираната по-горе заповед и съобразяване
със създадена от в съда организация.
И. ЗАДЪЛЖ АВА съдиите, разглеждащи дела в съда да се произнасят в
закрито заседание по възможност дистанционно, а при невъзможност да се съобрази
утвърдения график за дежурство.
III. УКАЗВА на съдиите, разглеждащи дела в съда, че отсрочените съдебни
заседания по висящите дела следва да бъдат насрочени преди образуваните през
периода на обявеното извънредно положение дела.
Заповедта да се оповести на интернет страницата на съда, както и се съобщи на
всички съдии и съдебни служители от съда за сведение и изпълнение.
Копие от заповедта да се изпрати на Съдийската колегия на ВСС, на АК-Смолян и
началника на 03“0храна“ - Смолян за сведение.
.,г.'
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