
О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Я М Б О Л 
 

ЗАПОВЕД 
 

№ 294 

 

09.04.2020 г.  

 

гр. Ямбол 

 

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка 

с обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. 

извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната 

инфекция (COVID-19) и в изпълнение на решение по Протокол № 9/15.03.2020 

г. Съдийската колегия на ВСС Протоколи №№ 9/15.03.2020 г. и 10/16.03.2020 

г. и 12/07.04.2020 г., както и посочени в мои Заповеди №№ 227/16.03.2020 г., 

229/18.03.2020 г. и 237/27.03.2020 г, за периода на обявеното извънредно 

положение 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

1. Стриктно да се спазват ограниченията по т. т. 10, 11, 12, 13 от 

решението на Съдийската колегия по Протокол № 9/15.03.2020 г. и т. 9, 12 от 

моя Заповед № 227/16.03.2020 година. 

 

2. ОТМЕНЯМ т. 4 и т. 13, изр. 2 от моя Заповед № 227/16.03.2020 

година, като постъпилите книжа ДА СЕ ОБРАЗУВАТ в дела и да се 

АДМИНИСТРИРАТ. 

 

3. Да се провеждат закрити съдебни заседания, като произнасянето ДА 

СЕ ИЗВЪРШВА по възможност дистанционно, а ако това е невъзможно – в 

графика на съдебния състав по дежурство. 

 
4. Изготвените съдебни актове ДА СЕ ПРЕДАВАТ от съдията-

докладчик в съответното деловодство по време на неговото дежурство и да се 

предоставят за подпис на другите членове на състава по време на дежурството 

на съответния съдия. 

 

5. Изготвените и подписани съдебни актове ДА СЕ ВПИСВАТ в 

съответните книги и СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ към деловодната програма. 

 

6. Вписаните и присъединени съдебни актове ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ на 

интернет страницата на Окръжен съд – Ямбол, като съобщения до страните да 

се изпращат след отмяна на извънредното положение. 
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7. Висящите дела и новообразуваните дела ДА СЕ ПРЕНАСРОЧАТ и 

НАСРОЧАТ от съдиите-докладчици, като отсрочените производства да бъдат 

насрочени преди новообразуваните. 
 

8. За съдия-докладчик по делата посочени мои Заповеди №№ 

227/16.03.2020 г., 229/18.03.2020 г. и 237/27.03.2020 г., с изключение на делата 

по чл. 270 от НПК, ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯ съответния дежурен съдия. 

 

9. Въззивните дела посочени в мои Заповеди №№ 227/16.03.2020 г., 

229/18.03.2020 г. и 237/27.03.2020 г., с изключение на делата по чл. 270 от 

НПК, ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ от дежурен въззивен състав, формиран от 

дежурните съдии от двете отделения и предходния дежурен съдия от 

съответното отделение. 

 

6. За съдия-докладчик по всички останали дела и въззивните състави 

ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ в съответствие с правилата за случайно разпределение на 

Окръжен съд – Ямбол.  

 

Заповедта да се обяви на всички съдии и съдебни служители чрез  папка 

„Административна дейност” – за изпълнение.  

Заповедта да се публикува на официалната електронна страница на 

Окръжен съд – Ямбол. 

Копие от настоящата заповед да се изпрати за сведение на СК на ВСС, 

както и на административните ръководители на: Апелативен съд – Бургас, 

Районен съд – Ямбол, Окръжна прокуратура – Ямбол, Районна прокуратура – 

Ямбол, ОЗ „Охрана” – Ямбол, Агенция по вписванията – Ямбол. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД 

ЯМБОЛ:_______/п/___________ 

                                          /ВАСИЛ ПЕТКОВ/  

 


