
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО 

ЗАПОВЕД 

№ РД - 13 -94 

гр. Севлиево, 16 март 2020 г. 

На основание чл. 77. ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка 
със Заповед № РД-01-66/08.03.2020 г. на Директора на Регионална здравна 
инспекция - Габрово по повод потвърден случай на COVID-19 на 
09.03.2020 г. в гр. Габрово, в изпълнение на Решение по протокол № 9 от 
заседанието на съдийската колегия на ВСС, проведено на 15.03.2020 г. и с 
цел спазването на стриктни мерки за хигиена и ограничаване струпването 
на хора на закритите пространства в съдебната сграда, 

Н А Р Е Ж Д А М : 

I. Изменям т.1 от Заповед № РД-13-87 от 11.03.2020 г. на 
Районен съд - Севлиево, както следва: 

1. ПРЕУСТАНОВЯВАМ 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. ПРЕУСТАНОВЯВАМ 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 
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. 

4. ДА НЕ се образуват в дела входираните книжа, иницииращи 
съдебни производства, с изключение на производствата по т.1 и 2. 

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

6. Справките по дела ДА се извършват САМО по телефоните, 
обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените 
от тях електронни адреси. 

7. Свидетелства за съдимост ДА се издават само по електронен път, с 
изключение на служебно издаваните справки за съдимост. 

II. Изменям т. IV от-Заповед № РД-13-87 от 11.03.2020 г. на Районен 
съд - Севлиево, както следва: 

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.1 и 
т.2. 

III. ЗАБРАНЯВАМ достъпът на магистрати, държавни съдебни 
изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители в съдебната 
сграда, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно 
графика за работа. 

IV. УКАЗВАМ на съдиите, че следва да работят дистанционно по 
обявените за решаване дела, като РАЗРЕШАВАМ изнасянето им от 
съдебната сграда за изготвяне на съдебните актове и мотивите към тях в 
домашни условия при строго спазване от страна на всеки един магистрат 
на изискванията за правилното им съхраняване и недопускане на 
нерегламентиран достъп до същите. 
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Делата следва да бъдат получени при явяване в първия работен ден 
на всеки един магистрат, след което работата по тях да продължи 
дистанционно. Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по 
тях се вписват в срочните книгите след отпадане на извънредното 
положение. 

V. С оглед обезпечаване работата на Районен съд - Севлиево 
ВЪЗЛАГАМ на административния секретар Милена Чернева да изготви 
графици за дежурствата на съдиите и съдебните служители за периода на 
обявеното извънредно положение 16 март 2020г. - 13 април 2020 г., 
включително. 

VI. Извършването на всички административни услуги да се 
осъществява на принципа „на едно гише" - помещението, обособено и 
използвано от служителите на 0 3 „Охрана" - Габрово, находящо се във 
фоайето на първия етаж на сградата като за него се осигури 
непрекъснатото му обезпечаване с предпазни средства (маски, ръкавици, 
антибактериални гелове и дезинфектанти и др.). 

VII. Разглеждането на делата, посочени в т. 1.1 и 1.2 да се 
осъществява само в съдебна зала №1, като при насрочването им 
съответният дежурен наказателен и граждански съдия координират 
помежду си датите и часовете на съдебните заседания. Съдебната зала да 
бъде обезпечена с необходимите предпазни средства срещу 
разпространението на инфекцията (маски, ръкавици, антибактериални 
гелове и дезинфектанти и др.). Да се извършва дезинфекция на съдебната 
зала след всяко едно открито съдебно заседание. 

VIII. ПРЕУСТАНОВЯВАМ връчването на призовки, съобщения 
и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т. 1.1 и т. 1.2 
за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020г. - 13 април 
2020 г. Връчването на призовките и съобщенията за делата по т. 1.1 и т. 1.2 
да се извършва по телефон или по електронен път, като вида на връчване 
се отбележи в съответното меню на деловодната система „САС - Съдебно 
деловодство". 

IX. Административния секретар, счетоводителя и системния 
администратор да изпълняват служебните си задължения по възможност 
дистанционно и само по изключение на работното си място в съдебната 
сграда. 

X. ВЪЗЛАГАМ на системния администратор да публикува на 
официалната електронна страница на Районен съд - Севлиево информация 
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относно създадената организация на работа в условията на обявеното 
извънредно положение. 

В зависимост от епидемичната обстановка в страната и при 
необходимост срокът на заповедта може да бъде удължен. 

С настоящата заповед да се запознаят съдиите и съдебните 
служители на Районен съд Севлиево - за сведение и изпълнение. 

Копие от заповедта да се изпрати на Висш съдебен съвет, Районна 
прокуратура - Севлиево, РУ МВР - Севлиево и Областно звено „Охрана -
Габрово" за сведение и действия от тяхна компетентност. 
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