ОБЩИНА
КОТЕЛ

KOTEL
MUNICIPALITY
ЗАПОВЕД
№ РД -13-126
гр. Котел, 18.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и
заповеди №№ РД-13-81 от 11.03.2020г., РД-13-88 от 16.03.2020г., РД-13-92 от 16.03.2020
г. и РД-13-93 от 17.03.2020, всички на И.ф. Административен ръководител-председател
на РС Котел, за периода на обявеното извънредно положение от 16.03.2020 г. до
13.04.2020 г.,
Н А Р Е Ж Д А М:

I.

На територията на Община Котел до второ нареждане:

1. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички
дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април
2020 г. включително , с изключение на делата по:
1.1 Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.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; Мерките по чл.72 и чл. 73 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
изпращане 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 и чл. 159а от НПК.
1.2 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;
Искания по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл. 19, ал. 6, във връзка с
ал. 5 от Закона за Търговския регистър, във връзка с чл. 536 от ГПК.
1.3 Делата по чл.60 и чл.166 от Административнопроцесуалния кодекс; Делата по
чл.75 и чл.157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; Делата по чл.72

от Закона за Министерството на вътрешните работи; Делата за допускане на
обезпечение по бъдещ и висящ иск; Делата за обезпечаване на доказателства.
2. Призовките и съобщенията за делата по т.т. 1.1, 1.2 и 1.3 да се извършват по
телефон или по електронен път.

3.

Контрол по изпълнение на настояшата заповед ще упражнявам лично.
Препис от настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение
и изпълнение.
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