РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД-ПИРДОП
ЗАПОВЕД
№ 42
гр.Пирдоп, 01.04.2020 г.
На основание чл. 80, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, във връзка
с приемането и влизането в сила на Закона за мерките и действията по време
на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на
Република България от 13.03.2020 г., както и проведено извънредно работно
заседание на Съдийската колегия на ВСС и приети решения на 26.03.2020 г.
и 31.03.2020 г.
Н А Р Е Ж Д А М :
1. ДОПЪЛВАМ Заповед №39/16.03.2020 г., в частта по т.1, т.2 и т..3 в
която е постановено за периода от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г., включително
да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни и граждански
дела, с изключение на визираните в тези точки, като включвам следните дела:
Наказателни дела:
- Дела по чл.225, ал.6 от НК;
- Дела по чл.326, ал.2 от НК;
- Дела по чл.248, във връзка с чл.111 от ЗИНЗС;
- Дела по ЗКИ;
- Дела по чл.68 от ЗМВР
Граждански дела:
- Дела по ЗКИ
Административни дела:
- Делата за обезпечаване на доказателства;
- Делата по чл.111 от ЗИНЗС;
- Делата по Глава XV от АПК

2. ОТМЕНЯМ т.9 от Заповед №39/16.03.2020 г., в която е постановено
да се преустанови издаването на свидетелства за съдимост, като гражданите
ще могат да подават предварително попълнени заявления за издаване на
свидетелства за съдимост, придружени с лична карта и документ за платена
държавна такса по сметка на съда, на първия етаж в сградата на съда от 10.00
ч. до 12.00 ч., при спазване на строги противоепедимични мерки,
Получаването на същите ще се осъществява след извършване на проверка в
бюлетините за съдимост и бюлетините за наложени административни
наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс, съхранявани в Бюрото за
съдимост по месторождението на заявителя до три работни дни от
постъпване на заявлението, след уведомяване на заявителя на посочения в
заявлението телефонен номер или еmail за контакт, на първия етаж в сградата
на съда, за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.
3. В останалата част Заповед №39/16.03.2020 г. остава непроменена.
Заповедта да се доведе до знанието на всички съдии и съдебни служители и
се публикува на интернет страницата на съда.
И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛПРЕДСЕДАТЕЛ...........…….…………
/Симеон Гюров/

