ОКРЪЖЕН СЪД–ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД
№ 307
21.04.2020 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 чл. 3 от Закон за изменение и
допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, обн. в ДВ брой 34 от 09.04.2020 г., решение по Протокол №
9/15.03.2020 г. Съдийската колегия на ВСС Протоколи №№ 9/15.03.2020 г.;
10/16.03.2020 г.; 11/31.03.2020 г.; 12/07.04.2020 г. и 13/14.04.2020 г., както и
посочени в мои Заповеди №№ 227/16.03.2020 г., 229/18.03.2020 г.,
237/27.03.2020 г. и № 294/09.04.2020 г., за периода на обявеното извънредно
положение
ЗАПОВЯДВАМ:
I. За срока до прекратяване на извънредното положение на територията
на страната да се разглеждат следните видове дела:
Наказателни съдебни производства
1. Делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс и по чл.
270 от Наказателно-процесуалния кодекс;
2. Делата по чл. 66 от Наказателно-процесуалния кодекс;
3. Делата по чл. 67 от Наказателно-процесуалния кодекс;
4. Делата по чл. 68 от Наказателно-процесуалния кодекс;
5. Делата по чл. 69 от Наказателно-процесуалния кодекс;
6. Делата по чл. 70 от Наказателно-процесуалния кодекс;
7. Мерките по чл. 72 и чл. 73 от Наказателно-процесуалния кодекс;
8. Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от Наказателно-процесуалния
кодекс;
9. Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от Наказателно-процесуалния
кодекс;
10. Делата по чл. 427 от Наказателно-процесуалния кодекс;
11. Делата по глава пета, раздел II от Закона за здравето;
12. Делата по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по
искания за задържане или предаване на лица;
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13. Делата по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни
актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи
лишаване от свобода;
14. Делата по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство;
15. Делата по чл. 225, ал. 6 от Наказателния кодекс;
16. Делата по чл. 326, ал. 2 от Наказателния кодекс;
17. Делата по чл. 355 от Наказателния кодекс;
18. Делата, образувани по искания по Закона за специалните
разузнавателни средства и чл. 159а от Наказателно-процесуалния кодекс;
19. Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164 и
чл. 165 от Наказателно-процесуалния кодекс;
20. Делата по обжалване или протестиране на наказателни постановления,
издадени при или по повод извънредното положение;
21. Делата по чл. 437 от Наказателно-процесуалния кодекс за предсрочно
освобождаване по чл. 70 и 71 от Наказателния кодекс.
Граждански и търговски съдебни производства
1. Делата за упражняване на родителски права само относно привременни
мерки;
2. Делата по Закона за защита от домашното насилие само относно
заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на
отхвърляне на молбата за защита;
3. Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
4. Обезпечителните производства;
5. Делата за обезпечаване на доказателства;
6. Искания по Закона за електронните съобщения и чл. 19, ал. 6 във връзка
с ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел във връзка с чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс;
7. Делата по чл. 62, ал. 3 от Закона за кредитните институции.
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.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД
ЯМБОЛ:_____/п/____________
/ВАСИЛ ПЕТКОВ/

