РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - НИКОПОЛ

ЗАПОВЕД

№РД-92
гр.Никопол, 08 април 2020год.
На основание чл.80 ал.1 от ЗСВ и решение на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет от заседание по протокол №12/07.04.2020 г., с което
се изменят дадените указания за организацията на работа в
съдилищата в рамките на извънредното положение (обявено от
Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. за периода от
13 март 2020 г. до 13 април 2020 г., удължено с решение на НС от
03.04.2020 г. до 13.05.2020 г.),
НАРЕЖДАМ:
ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ заповеди №№РД-87/16.03.2020 г.,
РД-89/26.03.2020г., РД-91/01.04.2020 г. на председателя на РС Никопол, в
следния смисъл:
1. ОТМЕНЯМ заповед №РД-87/16.03.2020 г. на председателя на
РС Никопол в частта й по т.6, според която не се образуват в дела
входираните книжа, иницииращи съдебни производства.
2. ДА СЕ ОБРАЗУВАТ в дела всички входирани в периода от
16.03.2020 г. до 07.04.2020 г. книжа, иницииращи съдебни производства,
съобразно поредността им на постъпване.
3. Считано от 08.04.2020 г. до приключване на извънредното
положение образуването и администрирането на дела да се извършва
при спазване на ограниченията по т.10, т.11, т.12 и т.13, изр.1 от решение
на СК на ВСС по протокол №9/15.03.2020 г., в съответствие със
създадената организация на работа в РС Никопол и утвърдените графици
за дежурства.
4. ПОСТЪПВАЩИТЕ в РС Никопол дела през периода от
09.04.2020 г. до приключване на извънредното положение да се образуват
и да се разпределят с Централизираната система за разпределение на
делата от съответния дежурен съдия на случаен принцип съгласно
вътрешните правила за разпределение на делата.
5. ДЕЛАТА, които подлежат на разглеждане през периода на
извънредното положение съгласно относимите решения на СК на ВСС и
Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, да
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се разпределят чрез опцията „по дежурство” на съответния дежурен
съдия, който да ги разгледа по възможност в дните на дежурство.
6. Произнасянето в закрито заседание да се извършва
дистанционно, а ако това е невъзможно, в графика на съответния съдебен
състав по дежурство.
7. Отменям Заповед №РДІ87/16.03.2020г. на председателя на РС
Никопол в частта й по т.12, изр. 2, според която изготвените съдебни
актове се предават и резултатите от тях се вписват в срочните книги след
отпадане на извънредното положение.
7. ИЗГОТВЕНИТЕ и подписани съдебни актове се предават,
резултатите по тях се вписват в срочните книги и същите се присъединяват
към деловодна програма в дните на дежурство на съответния магистрат.
Съобщения до страните се изготвят, но не се изпращат за времето на
извънредното положение.
8. По висящите и новообразуваните дела да се предприемат
възможните действия за пренасрочване и насрочване при спазване на
ограниченията по т.т. 10, 11, 12, 13 от решението на СК на ВСС по
протокол №9/15.03.2020 г.
9. Отсрочените от съдебно заседание производства да бъдат
насрочени преди образуваните през периода на обявеното извънредно
положение.
Заповедта да се сведе до знанието на всички магистрати и съдебни
служители за сведение и изпълнение, както и да се публикува на
официалната интернет страница на РС Никопол.
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД НИКОПОЛ:
/Галя Наумова/
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