
 

 

З   А   П   О   В   Е   Д 

№  33 

 12.03.2020 г. 

 

На основание чл. 80 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт 

и във връзка с Решение на Съдийската колегия към Висш съдебен 

съвет – т.31 по Протокол № 8 от 10.03.2020 г. и решение на общото 

събрание на съдиите при РС – Велинград от 12.03.20 г., относно 

създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на 

заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на 

грип, остри респираторни заболявания и корона вирусна инфекция 

COVID-19  

З А П О В Я Д В А М: 

I. За периода от 13.03.20 г. до 27.03.20 г., се преустановява 

разглеждането на дела, насрочени в открити съдебни заседания, с  

изключение на случаите изрично предвидени в чл.329, ал.3 ЗСВ, а 

именно:      

    1. Наказателни дела по които има постановена мярка 

„задържане под стража“. 

    2. Граждански дела за издръжка, за родителски права на 

ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение. 

     3. Граждански дела по ЗЗДН.  

     4. Граждански дела за даване на разрешение  по СК. 

     5. Наказателни и гражданска дела, за които по закон се 

предвижда разглеждане в срок по-кратък от 1 месец. 

      При промяна на епидемичната обстановка, посочения по-горе 

срок, може да бъде продължен. 



II. Да се докладват всички дела, насрочени в периода посочен по-

горе, на съдиите докладчици за отсрочването им. Като същите дела следва 

да бъдат насрочени през м. май 2020 г. 

         III. Съдебните секретари и съдебните деловодители „насрочени дела“, 

да уведомяват страните,  техните представители и останалите лица, които 

са призовани по отсрочените дела за това обстоятелство, като изпращат 

съобщения на ел. адрес,  извършват уведомяване по телефон и освен това 

призоваване и по реда предвиден в НПК и ГПК. 

 

IV. Достъпът до съдебната сграда на РС-Велинград да бъде 

ограничен както следва: 

1. Ограничава се достъпът на външни лица до помещенията на съда, 

с изключение на достъпа до помещенията на: Бюро съдимост, 

Деловодството на СИС,   Деловодство „насрочени“ и „свършени“ 

съдебни дела и Служба по вписванията.  

 

2. Запознаването с дела и извършването на справки и преписи по 

дела, да се осъществява единствено в посочените деловодства, 

при максимално допустим брой посетители – двама души 

едновременно в Деловодство „насрочени“ и „свършени“ дела и по 

един посетител в Бюро съдимост,  Деловодство в СИС и Служба 

по вписванията, като е препоръчително посетителите да бъдат със 

защитни маски. 

 

 

3. Указва на страните,  че справки по делата, могат да се 

осъществява по телефон, интернет страницата на съда и факс, 

като телефоните за справки, следва да се обявят на интернет 

страницата на съда  и чрез обявление на входната врата на съда. 

 

  - „деловодство „насрочени“ граждански и     

         наказателни  дела“ - 0359/ 5 68 66;  

  - „деловодство „свършени“ граждански  и    

         наказателни  дела“ - 0359/ 5 68 53; 

  -  „деловодство на СИС - 0359/ 5 68 62    

  -  „деловодство на служба по вписванията - 0359/ 5 68 71   

 



  

     електронната поща на съда  

  – velingrad-rs@justice.bg,     

  –  факс – 0359/5 68 52 

 

4. При провеждане на открито съдебно заседание, до съдебната зала 

да се допускат само страните по насроченото дело, техните 

процесуални представители  и лицата които са призовани за 

съответното  съдебно заседание. 

 

   Настоящата заповед, да се обяви на интернет страницата на 

РС-Велинград и да се връчи на всички съдии и съдебни служители,  

включително и на служителите от ОЗ „Охрана“ – Пазарджик и 

служителите в служба по вписванията. 

 

 

                                                  и.ф. АДМИНИСТРАТИВЕН  РЪКОВОДИТЕЛ- 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС- ВЕЛИНГРАД:    

                                                                                            /Наташа Даскалова/ 

 


