
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПЛЕВЕН 

З А П О В Е Д

16.03.2020 г. № " 8^  гр.Плевен

На основание чл.86, алЛ от ЗСВ и във връзка с обявеното 
извънредно положение в РБ в срок до 13 април 2020г. и Решение на 
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от заседанието, проведено 
на 15.03.2020Г.

ЗАПОВЯДВАМ :

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 
(НГЖ)ичл.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;
- Делата по Раздел II от Закона за здравето;
- 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 изпраш;ане на съдебни 

актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, 
включващи лишаване от свобода;

- 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
- Делата, образувани по искания по Закона за специалните 

разузнавателни средства.

2. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и 
търговски 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;

" 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.т.1, 2 да се отсрочат 
за определени дати след крайната дата от периода на обявеното 
извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата 
година. В случай на продължаване периода на извънредното положение 
след 13.04.2020 г., Съдийската колегия ще се произнесе допълнително 
относно насрочването и разглеждането на делата.

4. Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни 
производства, с изключение на производствата по т.1, 2 .

5. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата 
или по електронен път.

6. Справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени 
на сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях 
електронни адреси.

7. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа в съдебните сгради на граждани, 
страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, 
освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по 
т.т.1, 2.

8. УТВЪРЖДАВАМ графици за дежурства на съдиите и съдебните 
служители.

Дежурни съдии от граищанско отделение — граждански дела 
първа инстанция

Жанета Димитрова -18, 24, 27 март, 01,06 април
Методи Здравков ~ 19, 30 март, 02,03,08 април
Рени Спартанска - 31март, 07 ,09, 10, 13 април
Татяна Бетова — 17,20, 23, 25, 26 март

Дежурни съдии от търговско отделение
Екатерина Панова -  19, 24 март



Силвия Кръстева -  17 март, 01 април 
Весела Сахатчиева -18 март, 02 април 
Стефан Данчев -20 март, 03 април 
Красимир Петракиев -  23 март, 06 април 
Светла Димитрова -  25 март, 07 април, 
Емилия Кунчева — 26 март, 08 април
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Дежурни съдии от наказателно отделение
От 16.03.2020Г- съдия Мариан Иванов

От 23.03.2020г. -  съдия Цезарина Йосифова 

От 30.03.2020г. “  съдия Калоян Гергов 

От 06.04.2020г. -  съдия Румен Лазаров 

От 13.04.2020Г. -  съдия Иван Радковски

Дежурни въззивни състав за разглеждане на МН
17 март 2020г - Кръстева, Спартанска, М.Иванов 
24 март 2020г. -  Георгиева, Бетова, Йосифова 
31 март 2020г. -  Кунчева, Ж. Димитрова, Гергов 
07 април 2020г. -  Янкулова, Сахатчиева, Лазаров 
14 април 2020г. -  Данчев, Петракиев, Радковски

Търговско деловодство
Цецка Пенкова -17 , 20, 25, 30 март, ,02, 07, 10 април 
ИванкаМаринкова- 18,23,26, 31 март, 03,08 и 13 април 
Теодора Боева - 19, 24, 27 март , 01, 06, 09 април

Г раиеданско деловодство
Елеонора Симеонова - 17,23,27 март, 02, 08 април 
Диляна Лилакова -18, 24, 30 март, 03, 09 април 
Илка Ангелова - 19, 25, 31 март, 06, 10 април 
Нели Йотова - 20, 26 март, 01, 07, 13 април

Наказателно деловодство
Веселка Ванева - 17, 20, 23, 26, 29 март, 01, 04, 07, 10, 13 април 
Татяна Петрова - 18, 21, 24, 27, 30 март, 02, 05, 08, 11 април 
Надежда Цветанова - 19, 22, 25, 28, 31 март, 03, 06, 09, 12 април



Регистратура
Людмила Маджарова, Деница Василева -  17 и 19 март 
18,20-Димитринка Георгиева, Лидия Дженева- 18 и 20 март 
Людмила Маджарова - 23, 27 март, 02,08 април 
Лидия Дженева -  24, 30 март, 03,09 април ^
Димитринка Георгиева - 25,31 март, 06, 10 април 
Деница Василева -26 март, 01, 07, 13 април

Архив
Елена Въткова - 19, 29 март, 02,09 април 

Системни администратор
Валери Атанасов - от 17 до 20 март, от 30 март до 03 април и на 13

април
Георги Гайтанджиев -  от 23 до 27 март, от 06 до 10 април 

Съдебни секретари
Анелия Докузова-17, 23, 27март, 08, 11 април 
Петър Петров -18,24, 28 март, 01,06 април 
Дафинка Борисова 21,22, 27 март , 02,09, 13 април 
Вергиния Петкова -  17, 23, 29 март, 02, 08 април 

Велислава Трифонова -  19, 25, 30 март, 03, 07, 12 април 
Ивайло Цветков -  11, 25, 30 март, 03, 07, 13 април 
Жени Стойчева -  20, 26, 31 март, 04, 10 април 
Евгения Русева -  20, 26, 31 март, 05, 10 април 
Десислава Гюзелева- 18, 24 март, 01, 06, 09 април

Призовкари
Татяна Дженева -  17, 24, 31, 07 март 
Здравка Бойчева-18, 25 март, 01, 08 април 
Станимир Христов -19, 26 март, 02, 09 април 
Ангел Вълчев -20, 27 март, 03, 10 април 
Любомир Иванов-23, 30 март, 06, 13 април

Чистач-куриер
ТЛуиза Кенарова, Вилма Стоянова -17,18,25,26 март, 02,03,10 април
2.Луиза Кенарова, Ирена Игнатова -19, 20, 27, 30 март, 06, 07 април
3.Вилма Стоянова, Ирена Игнатова-23,24,31 март, 01,08,09,13 април

Постъпилите дела по т.2 да се образуват и разпределят от 
съответния търговски или граждански съдия. При наличието на проблем с 
изтичане на електронен подпис на някои от магистратите и невъзможност



за подновяването му в срока на действие на заповедта, делата да се 
разпределят от дежурния съдия с валиден електронен подпис.

9. ЗАБРАЕ[ЖА СЕ достъпът на магистрати, държавни съдебни 
изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители в съдебните 
сгради, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно графика за 
работа, изготвен от административните ръководители на органите на 
съдебна власт.

10. УКАЗВА на съдиите, че следва да работят дистанционно по 
обявените за решаване дела, като административните ръководители трябва 
да създадат съответната организация за това. Изготвените съдебни актове 
се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книгите след 
отпадане на извънредното положение.

_̂_______  . . J  ■ :

Присъединяване на съдебни актове към деловодната програма да се 
извършва само в дните на дежурства на съответен магистрат.

11. ЗАДЪЛЖАВА магистратите от Окръжен съд-Плевен да 
изготвят лични справки, относно извършената от тях работа -  брой 
написани съдебни актове за периода на действие на настоящата заповед, 
които справки в срок до 14 април 2020г. да се предадат на съдебния 
статистик Ина Минкова.

12. ВСИЧКИ административни услуги следва да се извършват на 
гише „Регистратура“, като на служителите в същата се обезпечат 
необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

13. Всички съдебни заседания и дейности по т.1 и т.2 от настоящата 
заповед да се извършват в зала №9 на етаж 4 в съдебната палата, като 
същата зала всяка сутрин се дезинфекцира срещу разпространение на 
инфекцията и се осигури дезинфекциращо средство и необходими 
предпазни средства срещу инфекцията, включително за съдебния състав и 
съдебен секретар. Пред вратата на залата да се постави дезинфекцираща 
постелка.

14. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни 
книжа по всички дела, с изключение на делата по т.т. 1, 2 за периода на 
обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. -  13 април 2020 г. 
включително.

15. Призовките и съобщенията за делата по т.т. 1, 2 и 3 да се 
извършват по телефон или по електронен път,

16.РАЗРЕШАВАМ постоянен достъп при повикване и 
необходимост на съдии и служители от Окръжен съд-Плевен, както следва:



Александър Григоров 
Екатерина Панова 
Емил Банков 
Даниела Стойнова 
Виктор Иванов 
Михо Михов 
Мариана Иванов 
Ина Минкова 
Здравка Атанасова

17.Служителите на съдебна охрана да допускат в съдебната сграда 
само лица по установения график за дежурства и лицата с постоянен 
достъп по T .1 6 .  В деня на получаване на трудови възнаграждения да се 
допуснат магистрати и служители за получаване на същите,

В съдебната сграда да се допускат и адвокати и страни по дела, които 
се разглеждат в съответния ден и попадат в обсега на т.1 и т.2, след 
посочване на номер на дело, който номер да съвпада с някои от номерата 
на изнесените списъци във фоайето на съдебната сграда. Зрители по дела 
да не се допускат в съдебната палата.

Извънреден допълнителен достъп до съдебната палата, извън 
определения график се разрешава по телефона от изпълняващ функциите 
административен ръководител -  Екатерина Панова, при запитване от 
Началник на 03“0храна‘‘-Плевен.

Заповедта да се връчи на всички магистрати и съдебни служители, 
както и да се публикува извлечение от същата на сайта на Окръжен съд- 
Плевен, с изключение на информацията за парола за достъп до АЛИС, 
Препис от заповедта да се връчи на 03“0храна“ и се публикува в папка 
„Съобщения“

Изготвил: съд. администратор


