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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОНЕН СЪД - ДИМИТРОВГРАД 

 
 

 

 
ЗАПОВЕД 

 
№ РД-13-105 

Димитровград, 08.04.2020г. 

 

 

 

Иван Маринов- Административен Ръководител- Председател на Районен 

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

Висшия Съдебен Съвет от 07 април 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. и Заповед № 

РД 13-98/31.03.2020г. на Административен ръководител- Председател на 

Районен Съд-Димитровград, както следва: Считано от 08.04.2020г. се изменя: 

 

1. – т.1 от Заповед № РД 13-95/16.03.2020г. се допълва, както и 

съответната точка от Заповед № РД 13-98/31.03.2020г. : 

Да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за 

периода на обявеното извънредно положение; 16 март 2020г. - до отмяна на 

извънредното положение, с изключение на делата по: 

…………………...…. 

 

- чл.68 от НПК; 

- чл.72 и чл.73 от НПК; 

- чл.355 от НК; 

- свързани с процесуалните действия по реда на чл.146, чл.158, чл.161, 

чл. 164 и чл. 165 от НПК; 

- по обжалване или протестиране на наказателни постановления издадени 

при или по повод извънредното положение; 

- чл.437 от НПК за предсрочно освобождаване по чл.70 и чл.71 от НК; 
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2. - т.2 от Заповед № РД 13-95/16.03.2020г. се допълва, както и 

съответната точка от Заповед № РД 13-98/31.03.2020г.: 

Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и 

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

до отмяна на извънредното положение, с изключение на: 

………………………….. 

- обезпечителните производства; 

- делата по чл.62, ал.3 от Закона за кредитните институции. 

 

3. За периода на извънредното положение в страната, постъпилите и 

постъпващите документи, по които следва да се образуват дела- невключени 

във вида дела за разглеждане и описани в Заповед № РД 13-95/16.03.2020г. на 

Адм.ръководител-Председател на РС-Димитровград и последващите заповеди 

за изменение на същата, да се образуват като съответни категории дела, като 

бъдат и разпределени по съответните категории чрез програмата за случайно 

разпределение.  

Избраните по този начин съдии-докладчици да не насрочват делото за 

конкретна дата и да не се изпращат съобщения и призовки до страните. 

Изключение се допуска при мотивирано писмено становище от 

съдията-докладчик до административния ръководител на съда, за 

необходимостта да бъде разгледано конкретно дело, по възможност 

неприсъствено. 

 

4. Произнасянето в закрито заседание да се извършва по възможност 

дистанционно от съдиите.  

 

5. По висящите дела извън категорията на тези, които могат да бъдат 

разглеждани в периода на извънредно положение в страната, да се предприемат 

възможните действия за пренасрочване и насрочване след 15.05.2020г., като 

отсрочените производства следва да бъдат насрочени преди насрочването на 

образуваните дела през периода на обявеното извънредно положение. 

 

6. За периода на извънредното положение в страната, да се обявяват  

изготвените съдебни актове по делата чрез вписване, присъединяване към 

деловодната система и публикуване на интернет страницата на съда, без да се 

изпраща съобщение на страните. 

 

7. За периода на извънредното положение в страната, постъпилите и 

постъпващите документи за образуване на изпълнителни дела, да се образуват 

като такива чрез програмата за случайно разпределение, съобразно графика за 

ползване на платен годишен отпуск на държавните съдебни изпълнители.  

По образуваните и разпределени изпълнителни дела да се извършват 

единствено действия, несвързани с излизане на ДСИ от сградата на съдебната 

палата, връчване на призовки и съобщения чрез съдебни призовкари и други 

действия, противоречащи на въведените ограничения при извънредното 

положение в  страната. 
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8. При изпълнението на процесите по образуване, администриране и 

разглеждане на дела- по изключение след преценка на адм.ръководител на съда, 

и на делата- описани в Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение (ЗМДВИП), да се извършва при спазване на 

ограниченията по т.10, т.11, т.12, и т.13 от Решение по Протокол №9 от 

извънредното заседание на Съдийската Колегия на Висшия Съдебен Съвет, 

проведено на 15 март 2020г., както и на Заповед № № РД-13-95/16.03.2020г. на 

Адм.ръководител- Председател на РС-Димитровград. 

 

9. Да се изготви график за ползване от съдиите и съдебните служители 

при РС-Димитровград, на платен годишен отпуск, който отпуск да е съобразен с 

графика за дежурствата и да се ползва еднократно или на части през периода на 

обявеното извънредно положение. 

 

 

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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