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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОНЕН СЪД - ЦАРЕВО 

 

 

АКТУАЛНИ МЕРКИ НА РАЙОНЕН СЪД - ЦАРЕВО  

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19  

ЗА ПЕРИОДА ОТ 16 МАРТ ДО 13 АПРИЛ 2020г. 

 

(приети от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с решение по протокол 

№9/15.03.2020г., допълнени и актуализирани с решения по протокол №10/16.03.2020г., от 

работно заседание на колегията от 26.03.2020г. и по протокол №11/31.03.2020г., въведени 

със Заповед №62/16.03.2020г. на и.ф. Административен ръководител – председател на 

Районен  съд - Царево, допълнена със Заповед №64/19.03.2020г., Заповед №66/27.03.2020г. и 

Заповед №67/02.04.2020г.) 

 

1. 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 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; 

- мерките по чл.72 и по чл.73 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 чл.159а от НПК, във връзка със Закона за електронните 

съобщения; 

- Делата по чл.225, ал.6 от НПК; 

- Делата по чл.326, ал.2 от НПК; 
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2. ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ разглеждането на всички видове граждански дела, за 

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

  

3. Всички останали дела, извън посочените по т.1 и т.2 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 13.04.2020г., Съдийската колегия ще се произнесе 

допълнително относно насрочването и разглеждането на делата. 

4. НЕ СЕ ОБРАЗУВАТ в дела входираните книжа, иницииращи съдебни 

производства, с изключение на производствата по т.1 и т.2, както и делата, които се 

администрират и разглеждат по преценка на председателя на РС-Царево /съгласно Заповед 

№66/27.03.2020г. и Заповед №68/02.04.2020г./. 

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 съда 

или по електронен път на обявения електронен адрес. 

7. ДА СЕ ПУБЛИКУВА на официалната електронна страница на РС-Царево 

информация относно създадената организация в условията на обявеното извънредно 

положение. 

8. (отм., Решение на СК на ВССС, протокол №11/31.03.2020г.; Заповед 

№67/02.04.2020г. на и.ф. Административен ръководител – председател на РС-Царево). 

9. ЗАБРАНЯВА СЕ ДОСТЪПЪТ 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.1 и 2. 

10. ДА СЕ ИЗГОТВЯТ графици за дежурствата на съдиите, държавните съдебни 

изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители за периода 16 март 2020г. – 13 

април 2020г. включително.  

11. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии 

по вписвания и съдебни служители в съдебната сграда, с изключение на ангажираните по 

дежурства, съобразно утвърдения график за работа, изготвен от и.ф. Административен 

ръководител – председател на Районен съд - Царево. 

12. УКАЗВА на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за 

решаване дела. Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в 

срочните книгите след отпадане на извънредното положение. 

13. След отпадане на извънредното положение, административният секретар да 

изготви справки относно извършената от съдиите работа – брой написани съдебни актове. 
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14. Извършването на всички административни услуги ще бъде на принципа на „едно 

гише“, като ще се извършва от деловодството на РС-Царево. 

15. Ползването на съдебната зала да се обезпечи с необходимите предпазни средства 

срещу разпространение на инфекцията, като задължавам Финка Янева на длъжност 

„призовкар, той и чистач“, след всяко проведено съдебно заседание да дезинфекцира пода, 

работните повърхности и вратите на съдебната зала.  

16. ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по 

всички дела, с изключение на делата по т. 1 и 2 за периода на обявеното извънредно 

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

17. Призовките и съобщенията за делата по т. 1 и 2 да се извършват по телефон или по 

електронен път. 

  18. Административният ръководител на РС-Царево извършва преценка за 

администриране и разглеждане и на други дела извън посочените в решенията на СК по 

Протоколи №9/15.03.2020г. и №10/16.03.2020г., които имат спешен и неотложен характер. 

  

 

 

 

 

   

 


