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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОНЕН СЪД - ПАВЛИКЕНИ 

 
 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-10-26 

 

Гр. Павликени, 10.03.2020 г. 

 

 Радка Цариградска – и.ф. Административен ръководител – 

Председател на съда на основание чл. 80, ал. 2, от Закона за съдебната 

власт, в изпълнение на Решение на СК на ВСС от 10.03.2020г. и 

предписанията, дадени от СТМ „Санита ВТ“ за предприемане на 

превантивни мерки срещу разпространението на грип, остри респираторни 

заболявания и възможни случаи на COVID-19, намирам, че следва да бъде 

допълнена заповед №РД-10-25/09.03.2020г., като се включат допълнителни 

мерки по хигиена и дезинфекция и се реорганизира разглеждането на дела 

в открити с.з. и обслужването на граждани в РС Павликени. 

По изложените съображения   

 

З А П О В Я Д В А М: 
 

1. ПРЕПОРЪЧВАМ на съдиите при РС Павликени да преустановят 

разглеждането на дела в открито с.з. за срок до 03.04.2020г., с изключение 

на производствата, изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, като 

своевременно уведомят страните по делата за това. 

Делата, насрочени за посочения период в открито с.з. ДА СЕ 

ДОКЛАДВАТ на съдиите-докладчици незабавно. 

При разглеждане на неотсрочените дела в периода съдиите да 

съобразяват указанията на Службата по трудова медицина относно 

минималното разстояние между участниците в процеса. 

2. ОТМЕНЯ приемния ден на Административния ръководител на РС 

Павликени до второ нареждане. 

3. ДА СЕ ИНФОРМИРАТ всички съдии и съдебни служители за 

препоръчителните мерки на СТМ за работещите. 

4. ДА СЕ ОСИГУРИ дезинфектант за ръце за всички влизащи в 

сградата на РС Павликени, който да се постави на входа и да се ползва 

задължително под контрола на служителите на РД Охрана – В.Търново. 

5. ДА СЕ ОСИГУРИ дезинфекция на обувките на всички влизащи в 

сградата на РС Павликени. 

 6. ЗАБРАНЯВА СЕ събирането в едно помещение или струпване на 
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едно място на много лица, вкл. служители при разстояние по-малко от 1,5 

метра между тях. За изпълнение на забраната при необходимост граждани 

да не бъдат допускани пред гишетата на „Деловодство“ и „Бюро 

Съдимост“, а да изчакват на открито.  

7. ЗАБРАНЯВА се храненето в работните помещения. Същите да се 

проветряват минимум на всеки два часа. 

8. ДА СЕ ОСИГУРЯТ маски и ръкавици за служителите, приемащи 

документи в съда и същите да се ползват при комуникация с гражданите.  

9. В съдебните зали да се допускат само граждани и адвокати, които 

са участници в насрочен за деня съдебен процес и то само за времето на 

с.з. по конкретното дело. 

10. В Съдебно-изпълнителна служба и при Съдия по вписванията 

при посещения на граждани да се спазват горните указания за 

дезинфекция, разстояние между лицата, лична хигиена при размяна на 

документи. Да се ограничи приема на граждани в тези работни помещения 

само до спешни случаи – изтичащи срокове, спешни справки, 

неподлежащи на отвяна насрочени действия. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съдиите, съдебните 

служители, ДСИ, Съдия по вписванията и служителите на РД Охрана – 

В.Търново за сведение и изпълнение. 

Препис да се изпрати на ПРП. 

 

 

            И.Ф.АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ- 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРС : ………/п/……….. 

                                                                                    / Р.Цариградска /  
 


