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З А П О В Е Д  

№ РД-12-81/2020 
гр. Дулово, 08.04.2020 г.

На основание чл.80, ал.1 и ал.2 от ЗСВ във връзка с т.2 от заповед № РД-12- 
72/17.03.2020 г. и решение на СК на ВСС по протокол № 12/07.04.2020 г. 
получено с писмо с изх.№ ВСС-3138/08.04.2020 г . за работанта на ОСВ в 

рамките на извънредното положение, считано от 09.04.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Образуването и администрирането на получените до момента 
и в рамките на извънредното положение входирани книжа, инициращи дела, 
да се извършва при спазване на ограниченията по т. т. 10, 11, 12, 13 от 
решението на Съдиийската колегия по Протокол № 9/15.03.2020 год. и при 
съобразяване на съществуващия кадрови и технически ресурс в съответствие с 
утвърдените графици за дежурства на магистрати и съдебни служители в съда.

2. Произнасянето в закрито заседание да се извършва по 
възможност дистанционно, а ако това е невъзможно, в графика на съдебния 
състав по дежурство.

3. При спазване на ограниченията по т. т. 10, 11, 12, 13 от 
решението на Съдийската колегия по Протокол № 9/15.03.2020 г. в графика на 
съдебния състав по дежурство съдебни актове могат да се предават за 
вписване в съответните книги и присъединяване към деловодната програма.

4. При възможност в графика за дежурства на съдебните 
служители изготвените съдебни актове могат да бъдат публикувани на 
интернет страницата на съда, като съобщения до страните за времето на 
извънредното положение не се изпращат.

5. По висящите дела и новообразуваните дела да се предприемат 
възможните действия за пренасрочване насрочване при спазване на 
ограниченията по т. т. 10, 11, 12, 13 от решението на Съдиийската колегия по 
Протокол № 9/15.03.2020 г.

6. Отсрочените от съдебно заседание производства следва да 
бъдат насочени преди образуваните през периода на извънреденото 
положение.
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Заповедта да се оповести на електронната страница на съда.

Копие от заповедта да се връчи на всички съдии, ДСИ и съдеб 
служители за сведение и изпълнение.
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