
Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д  -  Г Р. Ш У М Е Н 
 

 З А П О В Е Д 
РД - 13 
№ 178 

гр.Шумен, 08.04.2020 г. 
 

 
На основание чл.80, ал.1, т.1 от ЗСВ  и във връзка с извънредно заседание 
на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 07.04.2020г. по повод 
работата на съдилищата в рамките на извънредно положение  
 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
 
 

1. Отменя се точка 5 от Заповед РД – 13 №166/16.03.2020г. на 
Административния ръководител – председател на РС Шумен , 
според която не се образуват в дела входираните книжа, 
иницииращи съдебни производства. 

2. Образуването и администрирането на дела да се извършва при 
спазване на ограниченията по т.10, т.11, т.12 и т.13 от Заповед РД – 
13 №166/16.03.2020г. на Административния ръководител – 
председател на РС Шумен и при съобразяване на съществуващия 
кадрови и технически ресурс в РС Шумен. 

3. Разглеждането и произнасянето по делата в закрито съдебно 
заседание да се извършва дистанционно, ако това не е възможно да 
се извършва в графика на съдебния състав по дежурство. 

4. Отменя се изречение второ от точка 13 от Заповед РД – 13 
№166/16.03.2020г. на Административния ръководител – председател 
на РС Шумен „Изготвените съдебни актове се предават и 
резултатите от тях се вписват в срочните книги след отпадане на 
извънредното положение.“ 

5. Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се 
вписват в срочните книги, присъединяват се в деловодната програма 
и се публикуват на интернет страницата при спазване на 
ограниченията по т.10, т.11, т.12 и т.13 от Заповед РД – 13 
№166/16.03.2020г. на Административния ръководител – председател 
на РС Шумен. 

6. По висящите и новообразуваните дела следва да се предприемат 
възможните действия за пренасрочване и насрочване при спазване 
на ограниченията по т. 10, т.11, т.12 и т.13 от Заповед РД – 13 



№166/16.03.2020г. на Административния ръководител – председател 
на РС Шумен. 

7. Отсрочените от съдебно заседание производства следва да бъдат 
насрочени преди образуваните през периода на обявеното 
извънредно положение. 

8. За периода на обявеното извънредно положение – 13.05.2020г. е 
преустановено разглеждането на всички видове граждански, 
търговски, наказателни и административни дела в Районен съд 
Шумен с изключение на делата по т.1, т.2 и т.3  от Заповед РД – 13 
№166/16.03.2020г. на Административния ръководител – председател 
на РС Шумен, допълнена със Заповед № РД – 13/170/27.03.2020г. и 
Заповед № РД-13/174/30.03.2020 на Административния ръководител 
– председател на РС Шумен. 

9. Извършването на всички административни услуги, за срока на 
извънредно положение ще се осъществява  на принципа на „едно 
гише“, физически разположено на етаж първи в съдебната палата, 
непосредствено  до входа на съдебната сграда като се предприемат 
мерки за непрекъснатото му обезпечаване с необходимите 
предпазни средства срещу разпространение на инфекцията. 

 
Заповедта да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение, 

да се публикува съобщение за гражданите на интернет страницата на съда.
                           
 
 

Административен ръководител  РС Шумен: Е. Ангелов 


