З А П О В Е Д
№ РД - 25/27.03.2020 година
По повод обявеното от Народното събрание на Република България на
13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на
коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 16 март 2020 г. до 13 април
2020 г., и в изпълнение решение на Съдийска колегия на ВСС от 15 март 2020
година, допълнено с решение на Съдийска колегия на ВСС от 16 март 2020
година и решение на Съдийска колегия на ВСС от 26 март 2020 година и на
основание чл. 80, ал.1 и ал.2 от ЗСВ
НАРЕЖДАМ:

Допълвам Заповед №РД-23/16.03.2020г., както следва:
1. До приемането на законодателни промени, с оглед прогласените от
Закона за мерките и действията по време на извънредно положение /ЗМДВИП/,
влязъл в сила на 13 март 2020г. цели и мерки за предпазване, ограничаване и
преодоляване на последиците от разпространението на заразата с вируса на
COVID-19 за времето от 13 март 2020г. до прекратяване на извънредното
положение на територията на страната, съгласно които в чл. 3, т.1 и т. 2 е
постановено за срока на извънредното положение да не се спират процесуалните
срокове по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската
заповед за арест и производства свързани с мерки за принуда, както и да не се
спират давностните срокове по Наказателния кодекс и Закона за
административните нарушение и наказания, с оглед ограничаване на достъпа до
съдебните сгради, с цел опазване живота и здравето на гражданите, служителите и
магистратите, следва да продължи изпълнението на мерките с посочената Заповед
№РД-23/16.03.2020г., допълнена със Заповед №РД-24/17.03.2020г.;
2. В т.1 се добавят делата по чл.225, ал.6 от НК и по чл. 326, ал. 2 от НК и
делата по чл.111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под
стража.
Заповедта да се сведе до знанието на всички съдии и служители в Районен
съд град Козлодуй за сведение и изпълнение.
Адм.ръководител:
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