
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОНЕН СЪД – СВИЩОВ 

 

      

5250 гр. Свищов, обл. В. Търново, ул.“Димитър Анев” № 2, 

телефон: 0631/60293, факс: 0631/60293 

 

З А П О В Е Д   

№  РД-06-116 

гр.Свищов, 16 март 2020 година 

 

Пенка Йорданова – Административен ръководител-председател на 
Районен съд – Свищов на основание чл. 80, ал. 1, от Закона за съдебната 
власт, в изпълнение на Решение на СК на ВСС от 15.03.2020г.  

 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

1.Да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни 

дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 

април 2020 г. включително, с изключение на: 

- Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) 

и чл.270 от НПК; 

- Делата по чл.66 от НПК; 

- Делата по чл.67 от НПК 

- Делата по чл.69 от НПК; 

- Делата по чл.70 от НПК; 

- Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК; 

- Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК; 

- Делата по чл.427 от НПК; 

- Делата по Раздел II от Закона за здравето; 

- Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест 
по искания на задържания или предаване на лица; 

- Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни 

актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, 

включващи лишаване от свобода; 
- Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство; 

- Дела по чл.355 от НК; 

- Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158, чл.161, чл.164, 

чл.165, всички по НПК; 

- Делата, образувани по искания по Закона за специалните 
разузнавателни средства. 

2. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и 

търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 
2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на: 

- Дела за упражняване на родителски права само относно 

привременни мерки; 

- Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно 

заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите 
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на отхвърляне на молбата за защита; 

- Разрешения за теглене на суми от детски влогове; 
- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск; 

- Делата за обезпечаване на доказателства. 

Административният секретар да уведомява съдиите незабавно за 
всички образувани и разпределени дела по т. 1 и т. 2 , за които 

разпределението в ЦСРД, съгласно вътрешните правила е на случаен 

принцип.  

3. Всички останали дела, извън посочените по т.т.1, 2 и 3 да се 
отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното 

извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата 

година. В случай на продължаване периода на извънредното положение 
след 13.04.2020 г., ще бъде издадена допълнителна заповед.  

4. Да не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи 

съдебни производства, с изключение на производствата по т.1 и т.  2. 

5. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата 
или по електронен път. 

6. Справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на 
сайта на Районен съд – Свищов или по електронен път на обявените 
електронни адреси. 

7. Свидетелства за съдимост се издават само по електронен път, с 
изключение на служебно издаваните справки за съдимост. 
           8. ЗАБРАНЯВАМ  достъпа в съдебната сграда на граждани, страни 

по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен 

призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.т.1, 2 и 

3. 

 9. ЗАБРАНЯВАМ провеждането на публични продажби и достъп до 

съдебните зали от ЧСИ и ДСИ за периода на обявеното извънредно 

положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително.  

10. ЗАБРАНЯВАМ  достъпа на магистрати, държавния съдебен  

изпълнител, съдията  по вписванията и съдебни служители в съдебната 
сграда, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно изготвен 

график за работа на съдии и съдебни служители.  

11. УКАЗВАМ на съдиите, че следва да работят дистанционно по 

обявените за решаване дела. Изтогвените съдебни актове по решените 
дела, извън посочените в т. 1 и т. 2 да се регистрират и обявяват в САС 

„Съдебно делеводство“ и електронния регистър след фактическото им 

предаване в съда. За тези дела се прилага т. 14. Администрирането по 

висящите дела от съдиите, които не са дежурни по график, да се извършва 
един път седмично, по преценка на съдията докладчик.  

Съдебните деловодители при постъпване на молба за обезпечение по 

висящо дело да уведомят незабавно съдията докладчик по съответното 
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дело.  

12. Всички постъпващи в съда на ръка книжа да се предават във 

входяща регистратура, на съдебен служител, по утвърден график.  

13. Определям ползването на зала 1 при  разглеждане на делата 

посочени в т. 1 и т. 2 при спазване на дистанция минимум 1,5 метра между 

банките на страните, свидетелите и тази на съда, като се обезпечи с 
необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.  

14. Да се преустанови връчването на призовки, съобщения и съдебни 

книжа по всички дела, с изключение на делата по т.т. 1 и т.  2  за периода 
на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. 
включително. 

15. Призовките и съобщенията за делата по т. 1 и т. 2 при 

възможност да се извършват по телефон или по електронен път. 
Настоящата заповед отменя Заповед № РД-06-109 от 11.03.2020г.  
 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на 
Районен съд – Свищов, както и да се сведе до знанието на всички съдии и 

съдебни служители срещу подпис и да се публикува на вътрешния сайт на 
съда.  

Заповедта да се изпрати на СК на ВСС, на ВТОС, на РП Свищов, 

председателя на ВТАК, на Директора на РД „Охрана“ В.Търново, Камарата  

на ЧСИ.  

 

 

ПЕНКА ЙОРДАНОВА  /п/ 

АДМИНИСТРАТИВЕН 

РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
 

 


