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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОНЕН СЪД - ДИМИТРОВГРАД 

      

 

 

 

ЗАПОВЕД 

№ РД-13-90 

 

Димитровград, 11.03.2020г. 

 

  

 

Иван Маринов– Административен Ръководител- Председател на 

Районен Съд-Димитровград, като взех предвид Указания на Съдийската 

колегия на ВСС но т.31 от Протокол №8/10.03.2020 г. относно епидемичната 

обстановка в страната и предприемане на възможните мерки за превенция 

на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на 

грип, остри респираторни заболявания и коронавирусна инфекция (COVID-

19), препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед на 

Министър-председателя на Република България № Р-З7 от 26.02.2020г., 

Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-117/08.03.2020г., на 

основание чл.80, ал.1. т.2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), вр. чл.63, ал.4 

и ал.5 от Закона за здравето,  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. Считано от 16.03.2020г. до следващо нареждане: 

1. Да бъде отсрочено разглеждането на дела в открито съдебно 

заседание в срок до 10.04.2020г. включително, с изключение на случаите 

изрично предвидени в чл.329, ал.3 от ЗСВ. 

2. Насрочените за 12 и 13 март 2020г. открити съдебни заседания 

да бъдат провеждани след преценката на съответния съдия-докладчик. 

Насрочените съдебни заседания и предстоящите за насрочване в посочения 

период- попадащи в обхвата на изключенията по чл.329, ал.3 от ЗСВ, да 

бъдат преценявани за разглеждане от съответния съдия-докладчик, като при 

съмнения за присъствие на лица с грипоподобна симптоматика, същите да 

бъдат отлагани без да се провеждат, със съставяне на протокол.   

3. Съдебните секретари да предприемат необходимите действия за 

своевременно уведомяване на страните и всички призовани по отсрочените 

делата лица за разпореждането и да докладват след уведомяването на 

съответния съдия-докладчик. 
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4. Преустановява се връчването на призовки от призовкарите по 

адреси за периода 12.03.- 10.04. включително, с изключение на призовките 

по делата- попадащи в обхвата на чл.329, ал.3 от ЗСВ. Получените от други 

съдилища призовки и съобщения за връчване да бъдат обсъждани със съдия 

О.Гълъбов или административния ръководител за преценка на спешността 

на връчване.  

5. Призоваването от съдебни служители на страни, свидетели и вещи 

лица по дела да става по телефона и само по изключение с посещение от 

призовкар на адрес за делата по чл.329, ал.3 от ЗСВ и обсъдени 

предварително със съдия О.Гълъбов или с административния ръководител.   

6. Въвеждам стриктен контрол на пропускателния режим на входа 

на сградата, като за периода 12.03.- 10.04. включително определям достъп 

единствено до следните помещения: - стая 21- деловодство; - стая 20- 

регистратура; - стая 18- Бюро „Съдимост“ и съдебните зали 1,2 и 3- само за 

лицата с призовки. 

7. Препоръчвам на гражданите да използват пощенски услуги, справки 

по телефона, справки по интернет-страницата на съда за подаване на 

документи и извършване на справки, като посещението на място в съда да 

става само при наложащи и неотложни случаи.  

8. Всички помещения на съда, в които се приемат и обслужват 

граждани, както и общите части – коридори и др., всички парапети, дръжки 

на вратите на кабинети, зали, вход, санитарни и др. помещения, пейки, 

банки, шкафове, бюра и др. повърхности да се дезинфекцират с препарат на 

хлорна основа периодично през деня. Всички помещения на съда да се 

проветряват периодично през деня. 

9. На съдебните служители- работещи с граждани да се осигурят 

съответните предпазни и дезинфекционни средства, като същите да се 

използват по предназначение. 

10. Забранявам събирането на множество хора (повече от трима) 

пред входа на сградата, пред съдебните зали и пред помещенията в сградата 

на съдебната палата, като за конкретен повод да бъде допускан по един 

посетител в сградата, а при явяване на дела с призовки да бъдат допускани в 

сградата поетапно и не повече от трима наведнъж.  

11. Достъпът до Районна Прокуратура- Димитровград (ет.4) и 

Агенцията по вписванията (ет.3) да става с изрично посочване на целта за 

посещението. Да се допуска по един гражданин, като следващият се допусне 

след излизане на предходния.  

12. Отменям командировките на съдии и съдебни служители, като 

същите се допускат само по изключение след преценка от адм.ръководител . 

13. Всички съдии и съдебни служители да ограничат посещенията 

си в съседни държави или такива с регистрирани случаи на коронавирус.  

14. Да се избягва близък контакт с лица, които имат видими 

признаци на грипоподобна симптоматика или физическо неразположение, 

кашлица, кихане, сълзене на очите и др., и да се прибягва до редовно 

измиване на ръцете с топла вода и сапун, да се използва антибактериален 

гел или мокри кърпи със спирт. 
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15. Всички съдии и съдебни служители да спазват максимално 

стриктно препоръките на Националния кризисен щаб и съветите на лекарите 

и да бъдат по-отговорни към собственото си здраве и към здравето на 

другите, за да се избегне опасността от разпространение на заболяването.  

16. Заповедта да се публикува на интернет-страницата на съда и да се 

постави на мястото за таблото за съобщения, както и на входа за сградата на 

съда.  

 

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение, както и на Районна прокуратура-Димитровград, РУ-

МВР-Димитровград, Адвокатска Колегия- Хасково- за сведение. 

 

    

 

 

 

             Иван МАРИНОВ 

        Административен Ръководител- 

             Председател на РС-Димитровград  

 

 

 

 

  


