
           

 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

        РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО 

 
 

ЗЗААППООВВЕЕДД  

№ РД – 13 - 105 

гр. Севлиево, 08 април 2020 г. 

 

На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, по повод 

обявеното от Народното събрание на Република България извънредно 

положение, във връзка с решение по Протокол № 9 от извънредното 

заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 

15.03.2020 г., допълнено от същата с решения по Протокол № 10 от 

16.03.2020 г., протокол № 11 от 31.03.2020 г. и протокол № 12 от 

07.04.2020 г., както и с цел спазването на стриктни мерки за хигиена и 

ограничаване струпването на хора на закритите пространства в съдебната 

сграда, 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

1. УДЪЛЖАВАМ срокът на Заповед № РД-13-94 от 16.03.2020 г., 

Заповед № РД-13-95 от 17.03.2020 г. и Заповед № РД-13-98 от 20.03.2020 г.  

на Районен съд – Севлиево до отмяна на извънредното положение. 

2. Отменям т. I.4 от Заповед № РД-13-94 от 16.03.2020 г. на Районен 

съд – Севлиево.  

3. Образуването и администрирането на дела да се извършва при 

спазване на ограниченията по т. II и т. III от Заповед № РД-13-94 от 

16.03.2020 г. на РС – Севлиево и съгласно утвърдените графици за 

дежурства на съдиите, държавния съдебен изпълнител, съдията по 

вписвания и съдебните служители, служителите в Агенция по вписванията 

и служителите при държавен съдебен изпълнител. 

3. Произнасянето в закрито заседание да се извършва по възможност 

дистанционно, а ако това е невъзможно, в графика на съдебния състав по 

дежурство. 

4. Отменям изречение 3 на т. IV от Заповед № РД-13-94 от 

16.03.2020 г. на РС - Севлиево, според което „Изготвените съдебни актове 

се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книгите след 

отпадане на извънредното положение“. 

5. Изготвените и подписани съдебни актове могат да се предават за 

вписване в съответните книги и присъединяват към деловодната програма 

при спазване на ограниченията по т. II и т. III от Заповед № РД-13-94 от 

16.03.2020 г. на РС – Севлиево и съгласно утвърдените графици за 

дежурства на съдиите, държавния съдебен изпълнител, съдията по 

вписвания и съдебните служители, служителите в Агенция по вписванията 

и служителите при държавен съдебен изпълнител. 
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6. Изготвените съдебни актове да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Районен съд - Севлиево, като съобщения до страните не се 

изпращат за времето на извънредното положение. 

7. По висящите дела и новообразуваните дела да се предприемат 

възможните действия за пренасрочване и насрочване при спазване на 

ограниченията по т. II и т. III от Заповед № РД-13-94 от 16.03.2020 г. на РС 

– Севлиево и съгласно утвърдените графици за дежурства на съдиите, 

държавния съдебен изпълнител, съдията по вписвания и съдебните 

служители, служителите в Агенция по вписванията и служителите при 

държавен съдебен изпълнител. 

8. Отсрочените от съдебно заседание производства да бъдат 

насрочени преди образуваните през периода на обявеното извънредно 

положение. 

 9. С оглед обезпечаване работата на Районен съд – Севлиево 

ВЪЗЛАГАМ на административния секретар Милена Чернева да изготви 

графици за дежурствата на съдиите и съдебните служители за периода на 

обявеното извънредно положение до 13 май 2020 г., включително. 

10. ВЪЗЛАГАМ на Росица Грозева – съдия по вписванията да 

изготви графици за дежурствата на служителите на службата по 

вписванията на Агенция по вписванията за периода на обявеното 

извънредно положение до 13 май 2020 г., включително. 

 В зависимост от епидемичната обстановка в страната и при 

необходимост срокът на заповедта може да бъде удължен. 

С настоящата заповед да се запознаят съдиите и съдебните 

служители на Районен съд Севлиево – за сведение и изпълнение.  

Копие от заповедта да се изпрати на Висш съдебен съвет, Районна 

прокуратура – Севлиево, РУ МВР - Севлиево и Областно звено „Охрана – 

Габрово“ за сведение и действия от тяхна компетентност. 

 

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ /п/ 

И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН 

РЪКОВОДИТЕЛ 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - 

СЕВЛИЕВО  

  


