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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОНЕН СЪД - ДИМИТРОВГРАД 

 
 

 

 
ЗАПОВЕД 

№ РД-13-98 

Димитровград, 31.03.2020г. 

 

 

 

 

Иван Маринов- Административен Ръководител- Председател на Районен 

Съд-Димитровград, като взех предвид Решение на Съдийската колегия на 

Висшия Съдебен Съвет от 31 март 2020 година - взето във връзка с 

усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на 

COVID -19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на 

Народното събрание на Република България извънредно положение, както и 

препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед на 

министър - председателя на Република България, за социална дистанция, 

 
НАРЕЖДАМ: 

I. Изменям и допълвам Заповед № РД 13-95/16.03.2020г. на 

Административен ръководител- Председател на Районен Съд-Димитровград, 

както следва: Считано от 01.04.2020г. се изменя: 

 

А. - т.1 от посочената заповед се допълва : 

Да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за 

периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020г. - 13 април 2020г. 

включително, с изключение на: 

……………………. 

- Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни 

средства и чл.159а от НПК; 

- Делата по чл. 225, ал.6 от НК; 

- Делата по чл. 326, ал.2 от НК. 

 

Б. - т.2 от посочената заповед се допълва: 

Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и 

търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020г. - 

13 април 2020г. включително, с изключение на: 

……….……………. 

- Искания по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл.19, ал.6, вр. 

ал.5 от Закона за Търговския регистър, вр. чл.536 от ГПК. 



2 

 

В. - т.16 от посочената заповед се изменя и допълва: 

 

- Свидетелства за съдимост се издават по електронен път или на място в 

Съдебната палата- гр.Димитровград. За издаваните на място свидетелства за 

съдимост, на входа на съдебната палата да се постави надписана пощенска 

кутия, като до нея има бланки- заявления, които да се попълват от гражданите. 

Надлежно попълненото заявление за издаване на свидетелство за съдимост с 

посочени всички данни от бланката, ведно с квитанция за платена държавна 

такса за издаването /издава се от банката, в която се заплаща таксата/, както и с 

посочен телефонен номер на заявителя, се поставят в надписаната кутия. При 

нужда от допълване на данни, деловодител от Бюро“Съдимост“ се свързва по 

телефона със заявителя, за да посочи какво следва да се допълни в заявлението. 

Изготвените свидетелства за съдимост се предават същият ден /ако заявителят е 

с месторождение в Община Димитровград/ или до 3 работни дни /ако е с 

месторождение в друга община/, в 16,30ч. или в съобщен от деловодителя в 

Бюро „Съдимост“ час, на входа на сградата на Съдебната палата- 

гр.Димитровград, срещу лична карта- показвана от разстояние от не по-малко 

от 1,5м. След като се увери в личността на получаващия, оборудвания със 

съответните предпазни средства деловодител предоставя издаденото 

свидетелство отново чрез пощенската кутия. 

Г. Нова т.22 : При преценка на административния ръководител на 

РС-Димитровград може да се образуват и разгледат и на други дела извън 

посочените в решенията на Съдийската колегия по протоколи № 9/15.03.2020г. 

и № 10/16.03.2020г., които имат спешен и неотложен характер. 

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

 

 

 

Иван МАРИНОВ 

Административен Ръководител- 

Председател на РС-Димитровград 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6400 Димитровград, бул.“Г.С.Раковски“ 13 тел./факс: 0391/66763  

е-mail: contacts@rs-dimitrovgrad.com 
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