
               РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

РАЙОНЕН  СЪД – ПАНАГЮРИЩЕ     
       

   

  

З А П О В Е Д  № 48 
  гр. Панагюрище, 09.04.2020 г. 

 
 

Подписаната СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА – Административен 

ръководител – Председател на Районен съд – Панагюрище, на основание чл. 80, 

ал.1 от ЗСВ, обявеното извънредно положение в Република България и решение на 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 12 от 07.04.2020 г. 
 

 

З А П О В Я Д В А М: 
 

До 13.05.2020 г., вкл. ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ: 
1. Разглеждането на всички видове наказателни дела, 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; 

          - 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. 

- мерките по чл. 72 и чл. 73 от НПК; 

- делата, образувани по искания по чл. 159а от НПК; 

- делата по чл. 225, ал. 6 от НК; 

- делата по чл. 326, ал.2 от НК. 
 

 2. Разглеждането на всички видове граждански дела, 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 
               - дела за разрешения за теглене на суми от детски влогове; 
               - дела за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск; 

               - дела за обезпечаване на доказателства. 

    - дела по искане за разкриване на банкова тайна; 

    - дела, образувани по искания по реда на чл. 62, ал. 6 от ЗКИ, в т.ч. по чл. 44, 

ал. 5, от ЗПКОНПИ във вр. с чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ. 
 

 3. Всички наказателни и граждански дела, извън посочените в т. 1 и т. 2 да се 

отсрочат за дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение. 
 

 



 4. ОТМЕНЯМ т. 4 от Заповед № 35/16.03.2020 г.  
 

Входираните до момента книжа, иницииращи съдебни производства, които не 
са образувани в дела, съгласно т. 4 от Заповед № 35/16.03.2020 г. да се докладват на 

Председателя за образуването им чрез Системата за случайно разпределение на делата 

Постъпилите през деня дела да се разпределят чрез системата за случайно 

разпределение на делата от дежурния за деня съдия.  
 

 5. Подаването на всякакъв вид документи да продължи да се извършва по 

пощата или по електронен път. 
 

6. Справките по дела да продължат да се извършват само на телефон 0357 888 

42 – служба „Деловодство“ и по електронна поща на електронен адрес: panagyurishte-

rs@justice.bg и rspan@mail.bg. 
 

7. Свидетелствата за съдимост да се издават съгласно Заповед № 44/01.04.2020г. 
 

8. Забранява се достъпа в съдебната сграда на граждани, страни по дела, 

вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по 
образуваните и насрочените за разглеждане дела  по т. 1 и т. 2. 

В съдебната сграда да се допускат само служители на РУ - Панагюрище, 

граждани и адвокати, до обособеното работно място до входа на сградата, което да се 

обработва с дезинфектант, съгласно издадената Заповед № 34/12.03.2020 г., но само по 

повод входирането на книжа, иницииращи съдебни производства посочени в т.1 и т. 2 

в настоящата заповед, както и по повод издаването на справки за съдимост и 

свидетелства за съдимост. 

В съдебната сграда да се допускат и служители на нотариусите до Службата по 

вписвания. 
 

9. Утвърждавам график на дежурствата на съдиите и съдебните служители за 

периода 14.04.2020 г. до 13.05.2020 г. включително, като ограничавам работното 
време за извършването на административни услуги по приемането на книжата, 
указани в т. 8 от 09,30 часа до 15,30 часа. 

Предвид обстоятелството, че щата за Съдия по вписванията и Държавен 

съдебен изпълнител в РС – Панагюрище е по един, ограничавам работното им време, 

включително и на съдебния деловодител в СИС, от 10,00 часа до 14,00 часа, през което 

в Службата по вписванията да се приемат документи само от нотариусите. 

Забранява се достъпа на магистрати, и съдебни служители в съдебната сграда, с 

изключение на ангажираните по дежурства съобразно утвърдения график за работа. 
 

10. Съдиите да продължат да работят дистанционно от дома си по обявените за 

решаване дела, както и по делата, които изискват произнасяне в закрито заседание. 

Произнасянето по дела в закрито заседание, както и изписването на съдебни решения 

може да се извършва и в съдийските кабинети в графика на съдията по дежурство.   

Изготвените до момента от съдиите съдебни актове, в първия ден на дежурство 
на съдията, да се присъединят към деловодната програма; да се предадат на дежурния 

съдебен секретар за вписването им в съответните книги; да се обезличат от дежурния 

съдебен деловодител и да се публикуват от системния администратор в дните на 

дежурството му. 

Дежурните съдебни деловодители да изготвят съобщения до страните по 

предадените от съдиите съдебни актове, като следва да ги изпращат и/или предават на 

призовкара за връчване, незабавно след отмяна на извънредното положение и/или до 

нова заповед. 
 



11. Да не се връчват призовки, съобщения и съдебни книжа по дела, с 

изключение на делата по т. 1 и т.2.  

Призовките и съобщенията по делата по т. 1 и т. 2 да се извършват по телефон 

или по електронен път, само ако не е възможно – по пощата. 
 

12. При насрочване по необходимост на открито съдебно заседание за 

разглеждане на дела по т. 1 и т.2, да се заседава в зала „Юг“, при спазване на 

изискванията за обработка с дезинфектант, съгласно издадената Заповед № 

34/12.03.2020 г. 
 

    Заповедта да се публикува на сайта на РС - Панагюрище и да се постави на 

таблото за съобщения. 
 

    Заповедта да се сведе до знанието на съдиите, ДСИ, Съдия по вписванията и 

съдебните служители чрез публикуване на вътрешната страница на съда. 
 

Копие от заповедта да се изпрати на Районна прокуратура – Панагюрище и 

Областно звено „Охрана“, за сведение и действия от тяхната компетентност. 
 

С оглед стриктното спазване на режима на достъп, Районният прокурор на РП – 

Панагюрище, да предостави на служителите на Областно звено „Охрана“ утвърден 

график за дежурствата на прокурорите и служителите на Прокуратурата. 

 

 

СНЕЖАНА СТОЯНОВА          

Административен ръководител-            

Председател РС – Панагюрище  

 

 

 

 
 


