
председател на Районен съд -  Русе 
(Заповед № РД-13-550/20.07.2021 г.)

В Ъ Т Р Е Ш Н И  П Р А В И Л А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗПИТИ ПО ЧЛ. 222 И ЧЛ. 223 ОТ НПК

1. Мотивирано искане за провеждане на разпит пред съдия се депозира в 
регистратурата на съда от органите на досъдебното производство -  разследващ 
полицай, следовател или прокурор.

2. В деня на постъпването се докладва за разпределение на дежурните 
наказателни съдии, а при прекомерна натовареност на същите и на дежурните 
граждански съдии.

3. Съдията -  докладчик насрочва действието в периода на дежурство, а ако 
искането е постъпило в петък, в почивен ден или празничен ден -  най-късно до 
последващия втори работен ден.

4. Деловодителят съобщава на органа на досъдебното производство, 
депозирал искането, датата и часа на насрочване на разпита пред съдия. Органът на 
досъдебното производство осигурява явяването на лицата по чл. 222, ал. 2 или 223, 
ал. 2 от НПК.

5. В извънработно време или в почивни и празнични дни, органът на 
досъдебното производство се свързва с един от дежурните съдии, включително и 
дежурния по ГПК по предварително изготвения график. След преценка на 
допустимостта на искането от дежурния съдия, същият насрочва действието 
съобразно т. 3, като уведомява за това органа на досъдебното производство. Искането 
се депозира в регистратурата на съда на първия следващ работен ден и на него се 
отбелязва, дата и часа на насрочване. В тези случаи при образуване на делото, то се 
разпределя на принципа “определен докладчик” на съдията, извършил действието, 
като това се отбелязва в полето за обяснения на ЕИСС.

Настоящите правила са утвърдени със Заповед № РД-13-550/20.07.2021 г. на 
административен ръководител -  председател на Районен съд -  Русе, с която се отменя 
заповед № РД-13-115/08.02.2019 г. и утвърдените с нея Вътрешни правила за 
провеждане на разпити по чл. 222 от НПК и чл. 223 от НПК.

Правилата да се сведат до знанието на всички съдии и съдебните служители 
от служба „Регистратура“, служба „Съдебно деловодство“ и съдебните секретари, 
обслужващи наказателни състави.


