РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ДИМИТРОВГРАД

ЗАПОВЕД
№ РД-13-316
Димитровград, 16.11.2020г.

Съдия Огнян Гълъбов, изпълняващия функции на Административен
ръководител- председател, съгласно Заповед №РД13-310/06.11.2020г. на
Административен Ръководител- Председател на Районен Съд-Димитровград,
като взех предвид изменение на Правила и мерки за работа на съдилищата в
условията на пандемия с протокол № 39 от 10.11.2020г., приети с решение на
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020г.
във връзка с наличната епидемична обстановка, свързана с разпространението
на COVID-19 на територията на страната, както и нарастващият брой заболели
и карантинирани съдебни служители на Районен съд-Димитровград, с цел
овладяване на рисковете от разпространение на заразата, намирам за
необходимо да се създаде нова организация на работа на съда до края на месец
януари 2021г.
НАРЕЖДАМ:
Изменям и допълвам Заповед № РД 13-95/16.03.2020г., Заповед № РД
13-98/31.03.2020г.,
Заповед
№РД-13-105/08.04.2020г.
и
Заповед
№РД13-135/14.05.2020г. на Административен ръководител- Председател на
Районен Съд-Димитровград, както следва:
1. Считано от 17.11.2020г., всички новообразувани дела, които се
разглеждат в открито съдебно заседание, да се насрочват след 31.01.2021г. с
изключение на следните дела:
• дела попадащи в обхвата на чл.329, ал.3 от ЗСВ;
• дела по дежурство, съгласно Вътрешните правила на Районен
съд-Димитровград;
• 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;
• Делата, образувани по искания по Закона за специалните
разузнавателни средства и чл. 159а от НПК;
• Дела по чл. 243 и чл.244 от НПК;
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Делата по чл. 225, ал.6 от НК;
Делата по чл. 326, ал.2 от НК;
Както и дела, които съответните съдии-докладчици преценят, че
следва да бъдат разгледани в по- кратък срок.
2. Насрочените в периода от 17.11.2020г. до 31.12.2020г. съдебни дела, по
които се очаква струпване на повече хора в едно съдебно заседание (с 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 по преценка от съответните съдии-докладчици за след 31.12.2020г.,
освен ако тези дела попадат в изключенията по т.1 от заповедта.
3. Определям съдебна зала №2, в която да се провеждат съдебните
заседания, чрез видеовръзка. Допускане на адвокати, страни и други лица до
делата да става след проверка на лични документи и съдебни книжа от съдебна
охрана преди да влязат в съдебна зала.
Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за
сведение и изпълнение, както и на председателя на Окръжен съд-Хасково, на
Районна прокуратура-Димитровград, на „ОЗ Охрана“- Хасково, както и
Адвокатска Колегия- Хасково- за сведение, като се публикува и на
интернет-страницата на съда.

Огнян Гълъбов
И.Ф.Административен РъководителПредседател на РС-Димитровград
Съгласно Заповед№РД13-310/06.11.2020г.

6400 Димитровград, бул.“Г.С.Раковски“ 13 тел./факс: 0391/66763
е-mail: contacts@rs-dimitrovgrad.com
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