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З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 253 

      

гр. Ивайловград, 17.11.2020 г. 

 

На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, във 

връзка с Решениe  по  Протокол № 39/ 10.11.2020 г. на СК при ВСС за 

изменение на Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията 

на пандемия, установен случай на заразен служител с COVID-19 в 

сградата на съда, както и нарастващия брой заболели и карантинирани в 

съдебния район на РС – Ивайловград, с цел овладяване на рисковете от 

разпространението на заразата 

 

З А П О В Я Д В А М : 

 

1. Считано от 18.11.2020 г., всички новообразувани дела, които 

се разглеждат в открито съдебно заседание, да се насрочват след 

31.01.2021 г., с изключение на: 

- наказателни дела, по които има постановена мярка за 

неотклонение задържане под стража; 

- делата за издръжка, за родителски права на ненавършили 

пълнолетие деца и за незаконно уволнение; 

- искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на 

доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, 

за назначаване на особен представител; 

-  дела по несъстоятелност; 

-  дела по Закона за защита от домашното насилие; 

- дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-

кратък от един месец; 

-  дела за осиновяване на дете; 

-  други дела по преценка на административния ръководител на 

съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието; 

- дела по дежурство, съгласно Вътрешните правила за делата, 

които се разглеждат по дежурство и дейността/действията на дежурните 

съдии в Районен съд – Ивайловград. 

 

2.  Насрочените в периода от 18.11.2020  г. до 31.12.2020 г. дела, 

по които се очаква струпване на повече хора в едно съдебно заседание (с 
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трима и повече страни, свидетели, вещи лица, преводачи и други 

участници в производството), респ. по които съществува по-висок риск от 

зараза, да бъдат отсрочвани от съответните съдии - докладчици за след 

31.12.2020 г., освен ако тези дела попадат в изключенията по т. 1 от 

заповедта.   

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички съдии и 

съдебни служители срещу подпис. 

Копие от Заповедта да се постави на видно място в сградата на 

Районен съд – Ивайловград, да се публикува на интернет страницата на 

съда и да се изпрати за публикуване във Висшия съдебен съвет на 

електронен адрес: pkp@vss.justice.bg, като се приложи линк към 

съобщението, публикувано на интернет страницата на съда.   

 

 

 

ЖИВКО ЯНКОВ ………/п/……. ………… 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС - ИВАЙЛОВГРАД 
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