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ЗАПОВЕД
№ А-261
Гр. София, 16.03.2020 г.
Във връзка с решение на СК на ВСС по протокол №
9/15.03.2020 г. по повод обявеното от Народното събрание на
Република България извънредно положение във връзка с
разпространението на коронавирусната инфекция в периода от
13.03.2020 г. до 13.04.2020 г., на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 и т. 13 от
ЗСВ

НАРЕЖДАМ:
1. Да се преустанови разглеждането на всички видове
наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение от
16.03.2020 г. до 13.04.2020 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;
- 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.
2. Да се преустанови разглеждането на всички видове
граждански и търговски дела за периода на обявеното извънредно
положение от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г. включително, с
изключение на:
- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
- Делата за обезпечаване на доказателства.
3. Всички останали дела, извън посочените по т.т. 1 и 2, да се
отсрочат за дати след крайната дата на периода на извънредното
положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година.

4. По входираните книжа, иницииращи съдебни производства,
не се образуват дела, с изключения на производствата, посочени в т. 1
и т. 2.
5. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по
пощата или по електронен път.
6. Справки по дела се извършват само по телефоните, обявени
на сайта на съда или по електронен път на електронната поща на съда.
7. Въвежда се дистанционна работа за съдиите и служителите,
чиято специфика на длъжността позволява това, като за служителите
се въвеждат дежурства, съгласно предварително определени графици.
8. Изготвените от съдиите съдебни актове се предават и
резултатите от тях се вписват в срочните книги, след отпадане на
извънредното положение.
9. Преустановява се изпращането на призовки, съобщения и
съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т. 1 и т. 2.
Призовките и съобщенията по тези дела да се извършва по телефон
или по електронен път.
10. Служителите, които не дават дежурства, съгласно
графиците, следва да са на непрекъснато разположение в рамките на
работното време.
11. Забранявам достъпа на съдебни служители в сградата на
Съдебна палата-София, с изключение на ангажираните по дежурства,
съобразно графика за работа.
С настоящата заповед се отменят заповед № А-244/10.03.2020 г.
– т. 1, заповед № А-246/10.03.2020 г. – т. 1 и заповед № А247/10.03.2020 г.
Заповедта да се доведе до знанието на всички съдии и съдебни
служители и да се публикува на сайта на съда за информация на
адвокатите и гражданите.
(п)
________________________
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