
 

           

 

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

            РАЙОНЕН СЪД-ПИРДОП 

 
З А П О В Е Д   

 

№ 43 

 

гр.Пирдоп, 08.04.2020 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 предвид решение на Съдийската 
колегия на ВСС от заседание, проведено на 07.04.2020 г.  

Н А Р Е Ж Д А М :  

 

1. ИЗМЕНЯМ  т.1  от Заповед №39/16.03.2020 г., като се удължава 

периода на преустановяването на провеждането на открити съдебни 

заседания по граждански и наказателни дела, с посочените изключения в 

Заповед № 39/16.03.2020г. и допълненията в Заповед № 42/01.04.2020 г. до 

13.05.2020 г. включително. 

 2.Всички насрочени съдебни заседания за периода от 14.04.2020 г. до 

13.05.2020 г. включително ДА СЕ ОТСРОЧАТ в максимално кратък срок, 

след 13.05.2020 г. 

 3. ОТМЕНЯМ т.5 от Заповед № 39/16.03.2020 г., като по постъпилите 

след 16.03.2020 г. съдебни книжа, иницииращи образуването на съдебни 

производства, ДА СЕ ОБРАЗУВАТ дела, които да се разпределят на съдии-

докладчици чрез програмата за случайно разпределение на дела и при 

спазване на утвърдените Вътрешни правила за разпределение на дела. 

 4. Новообразуваните дела по т.3 от настоящата заповед да се насрочат 

за дати, след отсрочените по т.2 дела, като при неотложност на съответните 

производства и с оглед бързина на процесуалните срокове по 

новообразуваните дела, няма пречка последните да бъдат насрочени за дати, 

преди отсрочените дела. 

 7. Образуването и администрирането на делата да се извършва при 

спазване на ограниченията по т.10, т.12 от Заповед №39/16.03.2020 г. 

 8. ИЗМЕНЯМ  т.13 от Заповед № 39/16.03.2020 г. , като оменям изр.2-

ро от тази точка и същата се счита в следния смисъл:УКАЗВА на съдиите, че 



изготвените и подписани съдебни актове могат да се предават за вписване в 

съответните книги, присъединяват към деловодната програма и публикуват 

на интернет страницата на съда и в ЦУБИПСА, като съобщения до страните 

не се изпращат за времето на обявеното извънредно положение. 

 9. УКАЗВА на съдиите, че произнасянето в закрито заседание и 

действията по новообразуваните съдебни дела да се извършат по възможност 

дистанционно, а ако това е невъзможно, в графика на съответния съдебен 

състав по дежурство. 

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на съдии и съдебни 

служители в Районен съд-Пирдоп срещу подпис. 

 Копие от настоящата заповед да се публикува на електронната 

страницата на Районен съд-Пирдоп. 

 

 

 

 

И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- 

ПРЕДСЕДАТЕЛ...........…….………… 

/Симеон Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 


