РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - НИКОПОЛ

ЗАПОВЕД
№РД-89
26 март 2020г.

На основание чл.80 ал.1 от ЗСВ и Решение от извънредно работно
заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, изпратено ни
на 26.03.2020 г, по повод приемането и влизането в сила на Закона за
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на НС от 13.03.2020 г., обн., ДВ, бр.28/24.03.2020 г., в сила от
13.03.2020 г.,
НАРЕЖДАМ:
ДОПЪЛВАМ ЗАПОВЕДИ №РД-87/16.03.2020г. и №РД88/16.03.2020г., на Административният ръководител на РС Никопол,
както следва:
1. До приемането на законодателни промени по т.1 от Решение на
СК на ВСС, взето на извънредно работно заседание, изпратено на
съдилищата на 26.03.2020г., с оглед ограничаване на достъпа до съдебните
сгради, с цел опазване живота и здравето на гражданите, служителите и
магистратите, следва да продължи изпълнението на мерките на СК по
Протоколи №9/15.03.2020г. и №10/16.03.2020г.
2. Разширявам обхвата на разглежданите дела по точка 1 от решения
по Протоколи №9/15.03.20250г. и №10/16.03.2020г. на Съдийската колегия
на ВСС, като включвам делата по чл.225, ал.6 от НК и по чл.326, ал.2 от
НК, а по т.3 от протокол №9 от 15.03.2020г. включвам и дела по чл.111
от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
3. ПО ПРЕЦЕНКА на дежурният съдия да се разглеждат и други
дела извън посочените в Решенията на СК по Протоколи №9/15.03.20250г.
и №10/16.03.2020г.,които имат спешен и неотложен характер.
ПОСОЧЕНИТЕ в заповеди №РД-87/16.03.2020г. и ЗАПОВЕД №РД88/16.03.2020г., както и в настоящата заповед, всички на административният
ръководител на РС Никопол, мерки важат до прекратяване на извънредното
положение на територията на Република България.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на РС
Никопол, а копие от нея да бъде поставено на входа на съдебната сграда, за
сведение и изпълнение.
Препис от заповедта да бъде връчен и на магистратите и дежурните
служители, чрез посочените от тях електронни адреси.
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД НИКОПОЛ:
/Галя Наумова/
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