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ЗАПОВЕД 
№РД-87 

16 март 2020г. 
 

Във връзка с Решение на Народното събрание на Република 
България от 13.03.2020г. за обявяване на извънредно положение и Решение 
по протокол №9/15.03.2020 на Съдийската колегия на ВСС от 15.03.2020г.   
 

НАРЕЖДАМ: 
 

1.Преустановявам разглеждането на всички видове наказателни дела 
за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 
2020 г. включително, с изключение на наказателни дела по следните 
текстове от Наказателно-процесуалния кодекс:  

- 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; 
- 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. Преустановявам разглеждането на всички видове граждански дела за 

периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 
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2020 г. включително, с изключение на следните граждански дела 
- 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. Преустановявам разглеждането на всички видове административни 

дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 
април 2020 г. включително, с изключение на следните административни 
дела: Делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи. 

4. Всичко останали дела, извън посочените в т.1, 2 и 3, следва да се 
отсрочат за след 13 април, но до началото на съдебната ваканция, 
която започва на 15 юли. 

5. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни 
книжа по всички дела, с изключение на делата по т.т. 1, 2 и 3 за периода на 
обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. 
включително. Уведомяването на страните по делата, които ще се 
разглеждат, да  се извършва по телефона или по електронен път. 

6. До 13 април да не се образуват в дела входираните книжа, 
иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по 
т.1, 2 и 3, а подаването на всякакви документи да се извършва по пощата 
или по електронен път.  

7. До 13 април вкл. справки по дела да се правят само по телефона или 
по имейла. 

8. До 13 април вкл. свидетелства за съдимост да се издават само  по 
електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за 
съдимост. 

9. Новообразуваните дела по т.1, 2 и 3 да се разпределят  и 
разглеждат от и на дежурния съдия по график, утвърден от 
Адм.ръководител на съда,  до отмяна на извънредното положение в 
страната. 

10. Административни услуги да се предоставят единствено и само на 
Регистратурата на съда и в Служба по вписвания, находящи се на първия 
етаж, а дежурният състав да използва единствено зала №1 в съда. Трите 
помещения да се дезинфекцират не по-малко от  четири пъти дневно. 
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11. ЗАБРАНЯВАМ достъпа до сградата на РС-Никопол  на 
граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички 
други, освен ако не са призовани за конкретните дела по т.1 от 
настоящата заповед.  

12. ЗАБРАНЯВАМ достъпа до  сградата на РС-Никопол  (освен на 
дежурните по график) на всички останали магистрати и съдебни 
служители, като последните следва да подпомагат дейността на съда 
дистанционно вкл. районните съдии следва да изпишат делата си, 
обявени за решаване. Изготвените актове се предават като се вписват 
в срочните книги след отпадане на извънредното положение.  

13. Системният администратор на съда да прикачи препис от 
настоящата заповед на страницата на съда, в ел.папка на съда и 
информация за графика на дежурствата на съдиите от РС - Никопол. 

Препис от заповедта да бъде връчен на магистратите и съдебните 
служители от РС Никопол и на служителите на РП Никопол, Агенция по 
вписванията и Пробационната служба и ОЗ „Охрана“, както и да бъде 
качена на входната врата на съда за сведение и изпълнение. 
 
        
 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД НИКОПОЛ: 

/Галя Наумова/ 
 


