РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ДИМИТРОВГРАД

ЗАПОВЕД
№ РД-13-130
Димитровград, 26.04.2021г.

Иван Маринов– Административен Ръководител- Председател на
Районен Съд-Димитровград, прeдвид спазване на действащите мерки за
превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови
случаи на грип, остри респираторни заболявания и коронавирусна инфекция
(COVID-19), на основание чл.80, ал.1. т.9 от Закона за съдебната власт, вр.
чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето,
НАРЕЖДАМ:
I.

Считано от 10.05.2021г. до следващо нареждане:

1. Въвеждам контрол на пропускателния режим на входа на сградата

и определям достъп само до следните помещения на Районен СъдДимитровград:
- стая 21 - деловодство;
- стая 20 - регистратура;
- стая 18 - Бюро „Съдимост“,
- стая 16 – Съдебно- изпълнителна служба.
2. Определям работно време за обслужването на граждани (без

изключения) в посочените помещения, както следва:
- сутрин от 9,00ч. до 12,00ч. и следобед от 13,00ч. до 17,00ч., като през
времето от 08,00ч. до 09,00ч. и от 12,00ч. до 13,00ч. да се извършва
дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

3. В описаните в т.2 помещения и посоченото работно време да се

допуска само по един гражданин (максимум двама едновременно ако са по
едно и също дело- за стая 21-деловодство), като следващият се допусне
след излизане на предходния, а до съдебните зали 1, 2 и 3- само за лицата с
призовки.
За всички посетители на сградата е задължително да носят предпазни
маски за лице.
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4. Достъпът до Районна Прокуратура- Хасково, ТО- Димитровград

(ет.4) и Агенцията по вписванията (ет.3), да става с изрично посочване на
целта за посещението.

5. 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 одобрен от
Министерство на здравеопазването периодично през деня. Всички помещения
на съда да се проветряват регулярно през деня.
6. Служителите на PC-Димитровград да не извършват едновременно
обслужване на повече от едно лице (задължително с лични предпазни
средства, в т.ч. - защитна маска за лице), като обслужваните лица спазват
задължителна физическа дистанция от 1,5 метра.
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.
ІІ. Заповедта влиза в сила от 10.05.2021г. и с влизането си в сила
отменя всички издадени до момента заповеди, съдържащи уредба по
въпроса, предмет на настоящата, които й противоречат.
1. 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.
2. Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица
за сведение и изпълнение, както и на Районна прокуратура- Хасково, ТОДимитровград, РУ-МВР-Димитровград, Адвокатска Колегия- Хасково- за
сведение.

Иван МАРИНОВ
Административен РъководителПредседател на РС-Димитровград
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