РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ДИМИТРОВГРАД

ЗАПОВЕД
№ РД-13-143
Димитровград, 26.05.2020г.

Иван Маринов– Административен Ръководител- Председател на
Районен Съд-Димитровград, като взех предвид, че с Решение на Съдийската
колегия на Висшия Съдебен Съвет по протокол №16 от 19.05.2020г. са
допълнени приетите с решение на Съдийската колегия на Висшия Съдебен
Съвет по протокол № 15 от 15 март 2020 година – взето на извънредно
заседание във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана
с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с
Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България
извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен
щаб, създаден със заповед на министър-председателя на Република
България, за социална дистанция,
НАРЕЖДАМ:
Изменям и допълвам заповед № 13-135/14.05.2020г. на
Адм.ръководител- Председател на Районен Съд-Димитровград, както
следва:
I.
Считано от 27.05.2020г.- до отмяна на извънредната ситуация,
при проявен медиен интерес по дело на Районен съд-Димитровград, всеки
представител на съответната медия подава писмена заявка за присъствие в
открито съдебно заседание по образец (Приложение № 1 като неразделна
част от заповедта) на служебният имейл на съда contacts@rsdimitrovgrad.com
II.
Постъпилата писмена заявка се докладва незабавно на съдията
докладчик по посоченото съдебно производство, който се произнася с
писмено решение или мотивиран отказ за физически достъп в сградата на
съдебната палата на РС-Димитровград.
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При произнасяне от съдия- докладчик, същият следва да прецени
възможността за спазване в съдебна зала на всички утвърдени
противоепидемични мерки и ограничения.
III. След произнасяне на съдията-докладчик, съдебният секретар по
делото незабавно уведомява представителя на медията. В случай на
разрешение за достъп в съдебна палата- Димитровград, изготвя списък на
допуснатите до разглеждане на всяко конкретно дело на РС-Димитровград и
го предава на служител от ОЗ “Охрана“- Хасково.
IV. При
достъп
в
Съдебната
палата–
Димитровград,
представителите на медиите са длъжни да спазват всички
противоепидемични мерки в сградата.
V.
При въведено от Регионална здравна инспекция ограничение в
придвижването (пълно или частично), не се допускат в Съдебната палата–
Димитровград лица, живеещи в ограничените територии.

Настоящата заповед да се сведе до вниманието на всички съдии и
съдебни служители чрез публикуването й на интернет страницата на РСДимитровград. Препис от заповедта да се връчи на ОЗ “Охрана“- Хасково.

Иван МАРИНОВ
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