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З А П О В Е Д 

№151/14.04.2020 година 

 

ТАТЯНА СТАНЧЕВА-ИВАНОВА – И.Ф.АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ- 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд – Карнобат, 

 

Във връзка с обявеното решение за удължаване на срока на 

извънредно положение в страната до 13.05.2020 г., прието от 44-то 

Народно  събрание на 03.04.2020 г. (обн. в ДВ, бр.33 от 07.04.2020 г.), 

във връзка с чл.3, чл.6а, ал.2 от Закона за мерките и действията по 

време на извънредното положение, обнародван  в ДВ, бр.28/24 март 

2020 г., изменен и допълнен  в ДВ бр. 34/ 9 април 2020 г., както и във 

връзка с обявените актуални мерки за превенция и ограничаване 

разпространението на (COVID-19) за съдилищата на територията на 

Република България, публикувани на интернет страницата на ВСС 

на 01.04.2020 г., приети с решение на СК на  ВСС по протокол № 11 

от 31.03.2020 г.  във връзка с последната актуализация на обявените 

мерки за борба с разпространението на (COVID-19) по време на 

извънредно положение, обявени с решение по протокол №12 от 

07.04.2020 г. от дистанционно заседание на СК на Висш съдебен 

съвет., на основание чл. 80, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт, 

 

 З А П О В Я Д В А М: 

 

1. Допълвам т.1 от Заповед №115/16.03.2020 г. на и. ф. адм. 

ръководител-председател на съда, както включвам следните 

видове дела: 

 

 -  Делата по чл. 68 от Наказателно-процесуалния кодекс; 

 - Делата по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на 

съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода 

или на мерки, включващи лишаване от свобода; 

 - Делата по обжалване или протестиране на наказателни 

постановления, издадени при или по повод извънредното 

положение; 

 

2. Изменям т.1 от Заповед №137/01.04.2020 г. на и. ф. адм. 

ръководител - председател по отношение обхвата на 

разглежданите наказателни дела, като изключвам НОХД, 

образувани по Глава 29 от НПК и  по Глава 24 от НПК.  

   Образуваните НОХД по Глава 29 от НПК и  по Глава 24 от НПК 
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да се разпределят на случаен принцип в ЦСРД, с изключение на 

изрично упоменатите наказателни дела по чл.3, т.1 от Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение. 

 

3. Съгласно разпоредбите на чл.3, т.1 от Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, относно 

конкретизиране на видовете делата, по които сроковете не 

спират да текат, допълвам т.4 от Заповед №137/01.04.2020 г. 

на и. ф. адм. ръководител-председател на съда, както следва:  

 Наказателни съдебни производства 
- Делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс и 

по чл. 270 от Наказателно-процесуалния кодекс; 

- Делата по чл. 66 от Наказателно-процесуалния кодекс; 

-  Делата по чл. 67 от Наказателно-процесуалния кодекс; 

-  Делата по чл. 68 от Наказателно-процесуалния кодекс; 

-  Делата по чл. 69 от Наказателно-процесуалния кодекс; 

-  Делата по чл. 70 от Наказателно-процесуалния кодекс; 

-  Мерките по чл. 72 и чл. 73 от Наказателно-процесуалния кодекс; 

-  Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от Наказателно-

процесуалния кодекс; 

-  Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от Наказателно-

процесуалния кодекс; 

-  Делата по чл. 427 от Наказателно-процесуалния кодекс; 

-  Делата по глава пета, раздел II от Закона за здравето; 

-  Делата по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на 

съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или 

на мерки, включващи лишаване от свобода; 

-  Делата по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство; 

-  Делата по чл. 225, ал. 6 от Наказателния кодекс; 

-  Делата по чл. 326, ал. 2 от Наказателния кодекс; 

-  Делата по чл. 355 от Наказателния кодекс; 

-  Делата, образувани по искания по чл. 159а от Наказателно-

процесуалния кодекс; 

-  Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 

164 и чл. 165 от Наказателно-процесуалния кодекс; 

-  Делата по обжалване или протестиране на наказателни 

постановления, издадени при или по повод извънредното 

положение; 

-  Делата по чл.68, ал.5 и чл. 72 от ЗМВР; 

 Граждански съдебни производства 
-  Делата за упражняване на родителски права само относно 

привременни мерки; 

-  Делата по Закона за защита от домашното насилие само относно 
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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; 

-  Обезпечителните производства; 

-  Делата за обезпечаване на доказателства; 

-  Делата по чл. 62, ал. 6 от Закона за кредитните институции. 

4. Делата, цитирани в т. 3 от настоящата заповед да се 

разглеждат от дежурен съдия, съгласно предварително 

изготвения и утвърден от и. ф. административен 

ръководител-председател на Районен съд – Карнобат график; 

5. Постъпилите искания по чл. 270 от НПК за изменение на 

взета мярка за неотклонение по образувани НОХД, следва да 

се докладват от дежурния съдебен деловодител на 

определения съдия-докладчик по делото незабавно; 

6. Допълвам т.8 от заповед №137/01.04.2020 г. на и. ф. 

административен ръководител-председател на Районен съд – 

Карнобат, както следва: уведомяването на страните по делото 

се осъществява по телефон, електронна поща и други 

възможни средства за отдалечен достъп; 

7. До приключване на извънредното положение се 

преустановява връчването на призовки, съобщения и съдебни 

книжа по всички дела, с изключение на делата, включени в 

списъка по чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по 

време на извъденото положение и тези със спешен и 

неотложен характер. Призовките и съобщенията за делата, 

които ще се разглеждат в периода на извънредното 

положение да се извършат по телефон или по електронен път. 

Призоваване чрез връчител се допуска само в извънредни 

случаи, след изрично разпореждане на съдията-докладчик по 

делото; 

8. Всички ограничителни мерки взети с решения на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет продължават своето 

действие;   

9.  В периода от 13 април 2020 до края на извънредното 

      положение, обслужването в съда да продължи, съгласно  

      създадената до момента организация, както следва:  

    - Подаването на всякакъв вид  документи  да  се извършва по 

      пощата или чрез лицензирани куриерски фирми на адреси,  

      както следва: гр. Карнобат, ул. „Георги Димитров“ №2 ; 

   - Документи по висящи дела да се приемат и чрез електронна 

     поща или на факс, публикувани на интернет страницата на 

     съда. 
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- Справките по дела се извършват само по телефоните, 

обявени на  страницата на Районен съд – Карнобат, на обявените 

електронни пощи на съда, както и да се извършват чрез Единния 

портал за електронно  правосъдие (ЕПЕП); 

- Приемането на документите и обслужването на гражданите 

да се извършва на обособено гише на входа на съда във времеви 

диапазон  от 11.00 до 12,00 часа  и от 15,00 до16,00 часа  всеки 

работен ден, при особено стриктен пропускателен режим на 

гражданите, при спазване на всички мерки за защита от заразяване 

с COVID-19, съгласно заповед №107/10.03.2020 г. на и. ф. адм. 

ръководител-председател на съда. Във връзка с ограничаване 

разпространението на коронавирусна инфекция, забранявам 

достъпа в сградата на съда на лица без предпазни маски; 

- За разглеждането на дела по т.3 от настоящата заповед и 

такива със спешен и неотложен характер по преценка на съдия- 

докладчика да се ползва съдебна зала №3 на 1 етаж в съдебната 

сграда. 

10.  Възлагам на Трифон Костадинов – работник поддръжка, той 

и домакин, а при негово отсъствие на Венета Атанасова - чистач да 

снабдява дежурните магистрати и съдебните служители, които ще 

участват в обслужването на гражданите с необходимите предпазни 

средства срещу разпространение на инфекцията, каквито се 

предлагат в търговската мрежа; 

11. Възлагам на Венета Атанасова – чистач в съда, а в нейно 

отсъствие на Трифон Костадинов да извършва дезинфекция на 

помещенията, съгласно утвърдената от и. ф. административен 

ръководител – председател на Районен съд – Карнобат 

инструкция, както и да спазва мерките предвидени в заповед  

№107/10.03.2020 г. на и. ф. адм. ръководител-председател на съда; 

12. Възлагам на системния администратор на съда да публикува 

настоящата заповед на Интернет страницата на съда.  

Административния секретар да изпрати същата на електронната 

поща до сектор „Връзки с обществеността“ към ВСС. 

 

 И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН   

  РЪКОВОДИТЕЛ-РЕДСЕДАТЕЛ НА КбРС: 

                                                                       /Татяна Станчева-Иванова/ 


