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З А П О В Е Д 

№ /08.04.2020Г. 

На осн.чл.80 ал.1 т.2 от ЗСВл, във вр. с обявеното от Народното 
събрание на Република България на 13.03.2020г. извънредно положение 
във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (СОУГО-19) 
в периода от 13 март 2020г. до 13 април 2020г. и Решение на Народното 
събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното 
извънредно положение до 13.05.2020г., както и Решения на Съдийската -
колегия на ВСС по Протокол № 9/15.03.2020г. и Протокол № 
10/16.03.2020г., допълнени с Решения от 26.03.2020, 31.03.2020г. и 
07.04.2020г. 

Н А Р Е Ж Д А М : 

1. Отменям т.5 от Заповед № 42/16.03.2020г. на Адм.Ръководител на 
Районен съд-Казанлък, с която е разпоредено да не се образуват в дела 
входираните книжа, инициращи съдебни производства. 

2. Считано от 13.04.2020г. да се създаде необходимата организация 
за образуване на съдебни производства по постьпилите книжа от 
16.03.2020г. до 13.04.2020г. вкл., в наказателно и гражданско отделение на 
РС-Казанлък. 

3. Образуването и администрирането на делата да се извършва при 
стриктно спазване на ограниченията по т.9, т. 10, т. И и т. 12 от Заповед № 
42/16.03.20г. на Адм.ръководител на Районен съд-Казанлък, както и 
съобразно организирания график на магистратите и съдебни служители. 

-4. Произнасянето в закрито заседание от магистратите да се 
извършва по възможност дистанционно, а ако това не се окаже възможно, 
в графика на съдебния състав по дежурство. 

5. Отменям изр.2 на т.12 от Заповед № 42/16.03.2020г. на 
Адм.Ръководител на Районен съд-Казанлък, според която изготвените 
съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните 
книги след отпадане на извънредното положение. 



6. При стриктно спазване на ограниченията по т.9, т. 10, т. 11 и т. 12 
на Заповед № 42/16.03.2020г., считано от 09.04.2020г. до 14.04.2020г. вкл., 
изготвените и подписани съдебни актове по време на извънредното 
положение до настоящия момент, да се предадат от магистратите за 
вписване в съответните книги и присъединяване към деловодната програма 
от съответните служители, съгласно организирания график на дежурства 
на същите. 

Изготвените съдебни актове да се публикуват на интернет 
страницата на Районен съд-Казанлък, кото съобщения до страните не се 
изпращат за времето на извънредното положение. 

7. УКАЗВА на магистратите по висящите и новообразуваните дела 
да се предприемат действия за пренасрочване и насрочване на делата, при 
стриктно спазване на ограниченията по т.9, т. 10, т. 11 и т. 12 от Заповед № 
42/16.03.2020г. на Адм.Ръководител на Районен съд-Казанлък. 

8. Отсрочените от съдебно заседание производства да се насрочат от 
магистратите преди образуваните през периода на обявеното извънредно 
положение. 

Настоящата заповед да се публикува на официалната електронна 
страница на Районен съд-Казанлък. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички магистрата 
чрез имейл, съдебни служители и заинтересовани лица за сведение и 
стриктно изпълнение от административна секретар на съда. 


