РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ
ЗАПОВЕД
№115/16.03.2020 година
ТАТЯНА СТАНЧЕВА-ИВАНОВА – И.Ф.АДМ.РЪКОВОДИТЕЛПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд – Карнобат,
Във връзка със създадената Епидемична обстановка в страната,
решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол
№9 от извънредно заседание, проведено на 15.03.2020 г., относно
мерките за превенция и ограничаване на разпространението на
COVID-19, на основание чл.4, ал.1 и 2 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд, чл.275, ал.1 от КТ и чл. 80, ал.1, т.1 от
Закона за съдебната власт,
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;
- Делата по чл.72 от НПК;
- Делата 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 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;
- чл.68, ал.5 и чл.72 от ЗМВР;
- искания по ЗЕС.
2. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански 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;
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- 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. Дежурния съдия извършва преценка, дали постъпилите в съда книжа
попадат в хипотезата по т.1 и т.2 и ги образува в дела, като определя
статистическия шифър и код и ги разпределя чрез опцията „по
дежурство“ в ЦСРД. За периода от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
включително в съда няма да се прилагат утвърдените правила за
случайно разпределение на делата. Дежурният съдия трябва да е на
разположение в съда с работно време от 9,00 часа до 17,00 часа с
регламентирана почивка от 1 час. Техническото разпределение на
делата да се осъществява от дежурния служител в съдебното
деловодство.
5. Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни
производства, с изключение на производствата по т.1 и т. 2.
6. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или
по електронен път.
7. Справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на
сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях
електронни адреси.
8. ЗАБРАНЯВАМ достъпа в сградата на Районен съд – Карнобат на
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 от настоящата заповед.
9. Свидетелства за съдимост се издават само по електронен път, с
изключение на служебно издаваните справки за съдимост.
10. ЗАБРАНЯВАМ достъпа в сградата на Районен съд – Карнобат на
съдии и съдебни служители, съдии по вписванията и ДСИ, с
изключение на ангажираните по дежурства, съобразно графика за
работа, утвърден от и. ф. административен ръководителпредседател. Съдебните служители и съдия по вписванията, които
са на дистанционен график, трябва да бъдат на разположение в
рамките на работния ден и при необходимост да се явят в съда.
11. Магистратите при Районен съд – Карнобат да работят дистанционно
по обявените за решаване дела, по които са докладчици посредством
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осигурен достъп от системния администратор до електронните дела.
Изготвените съдебни актове се предават в съдебното деловодство
всеки петък от 11,00 часа до 13,00 часа и резултатите по тях се
вписват в срочните книгите от дежурния служител. Достъп на
магистратите до съдебната сграда се разрешава съобразно
определения график за дежурствата.
12. В съдебното деловодство служителите да спазват график на
дежурствата, съгласно който всеки ден да има по един дежурен
служител, който изпълнява функциите на служба „регистратура“.
Служителят извършва справки САМО по телефоните, обявени на
сайта на Районен съд - Карнобат или по електронен път на обявените
от съда електронни адреси. Във връзка с пренасрочване на делата в
съда, уведомяването на страните и техните процесуални
представители да се осъществява чрез електронната поща или на
посочените телефони. В случай, че няма посочен електронен адрес
или телефон, страните, съответно процесуалните им представители
по делата да се свързват с дежурния служител в съдебното
деловодство, на посочените в интернет страницата на съда телефони
за връзка, посредством, които ще могат да се осведомят за датата на
следващото заседание;
13. В съда да работи един дежурен съдия по вписванията, съгласно
утвърден график. Дежурния съдия по вписванията ще обработва
постъпилите книжа и документи, от 10,00 до 11 ,00 часа и от 14,00
до 15,00 часа всеки ден за периода на обявеното извънредно
положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително;
14. Държавен съдебен изпълнител да преустанови всички действия по
насрочени описи на имущество на длъжници по изпълнителни дела.
Да обработва доклад единствено по постъпили документи и книжа
по пощата на съда. Дежурния служител в СИС да завежда
постъпилите в деловодството документи и да не образува в дела
входираните книжа, иницииращи съдебно – изпълнителни
производства.
15. За разглеждането на дела по т.1 и т.2 да се ползва съдебна зала №3
на 1 етаж на съдебната сграда.
16. Да се преустанови връчването на призовки, съобщения и съдебни
книжа по всички дела, с изключение на делата по т.1 и т.2 за периода
на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020
година включително. Призоваването чрез връчител е допустимо при
изрично разпореждане на съдия – докладчика по делото в
извънредни случаи.
17.Призовките и съобщенията за делата по т.1 и 2 да се извършват по
телефон или по електронен път.
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18.След отпадане на извънредното положение, и .ф. административен
ръководител – председател
ще
изготви справки относно
извършената от съдиите работа – брой написани съдебни актове,
които ще изпрати на ВСС.
19. Настоящата заповед, относно създадената организация на работа в
съда в условията на обявеното извънредно положение да се
публикува на официалната електронна страница на съда и на входа
на съдебната палата – град Карнобат.

И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛПРЕДСЕДАТЕЛ НА КбРС:
/Татяна Станчева-Иванова/

