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З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 140 

гр. Ардино, 15.10.2020 г. 

 На основание чл.80 ал.1 от Закона за съдебната власт, във връзка с 

отмяна на извънредното положение, считано от 13.05.2020г. и въвеждане със 

Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването и 

Решение въз основа на тази заповед на СК на ВСС, за  възобновяването на 

работата в органите на съдебната власт от същата дата, при стриктно 

спазване на нововъведените извънредни противоепидемични мерки на 

територията на Република България, считано от 14.05.2020г. както и с 

увеличаващата се бройка на заразените с  коронавирус COVID 19 в страната 

през последните две седмици от началото на месец октомври 2020г. и с цел 

недопускане и предотвратяване на риска от възникване, разпространение и 

заразяване на служителите работещи в сградата на Районен съд – Ардино с 

коронавирусна инфекция  COVID - 19,  

 

    З А П О В Я Д В А М : 

 

1. Всички работещи в сградата на Районен съд – Ардино – съдии, ДСИ, 

Съдия по вписванията, съдебни служители, прокурори и служители 

при РП Кърджали, ТО Ардино, служители на Агенция по 

вписванията, както и служителите при Главна дирекция „Охрана“, 

областно звено „Охрана“ – Кърджали,  по време на работа да 

ползват стриктно всички задължителни предпазни средства във 

връзка с недопускане  на риска от възникване и разпространение на 

коронавирусна инфекция  COVID-19 в сградата на Районен съд-  

Ардино през работно време; 

2. Всички посочени в т.1 работещи лица в сградата на Районен съд – 

Ардино, през работно време задължително да носят предпазни 

маски във всички закрити помещения, независимо дали е работен 

кабинет или общи части на сградата, както и да спазват 

изискванията за лична хигиена, упоменати в Заповед № РД-01-

262/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването. 

3. Провеждането на открити съдебни заседания по делата да се 

провежда при стриктно спазване както от съдиите и съдебните 

служители, така и от страните по делата, техните процесуални 

представители, вещите лица, свидетели и др., недопускане  на риска 
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от възникване и разпространение на коронавирусна инфекция  

COVID-19 в сградата на Районен съд -  Ардино през работно време. 

4. Достъпът на страните по делата, техните процесуални 

представители, вещите лица, свидетели и др.,както и на граждани 

във връзка с административното обслужване по съдопроизводствата, 

по които те са заинтересовани, да се извършва контролирано, като 

не се допуска повече от едно лице до служба „регистратура“, служба 

„съдебно деловодство“, служба „бюро съдимост“ и служба „съдебни 

секретари“ в сградата на Районен съд – Ардино, при спазване на 

минимална дистанция от съдебните служители два метра и 

задължително ползване на лични предпазни средства – маски. 

5. Достъпът на страните, участниците и другите лица при провеждане 

на откритите съдебни заседания по насрочените съдебни 

производства, да се извършва контролирано, като в съдебната зала 

първоначално се допускат страните и техните процесуални 

представители, гражданските ищци и частни обвинители по 

наказателни дела и техните процесуални представители. Останалите 

участници в съдебните производства – вещи лица, експерти, 

свидетели и други да се въвеждат в сградата на Районен съд – 

Ардино и в съдебната зала, респективно и се извеждат от там, 

контролирано  по двама души, като единия се въвежда в съдебната 

задала за извършване на процесуални действия а другия изчаква 

пред нея. След приключване на съдопроизводствените действия с 

участникът, който излиза от съдебната зала, същия да се извежда от 

съдебната сграда контролирано, като на негово място се въвежда 

друг. 

6. Забранява се допускането на повече от две лица в сградата на 

Районен съд – Ардино, без значение дали са участници в дадено 

съдебно производство или такива нуждаещи се от административно 

обслужване, при спазване на дистанция между отделните лица два 

метра и ползване на задължителни предпазни средства – маски и 

ръкавици. 

7. Забраната по т.5 важи и за служба „Държавно съдебно изпълнение“ 

и „Служба по вписванията“ при Районен съд – Ардино. 

8. Задължава служителите на ГДО, ОЗ „Охрана“ – Кърджали, стриктно 

да сюблюдават влизането на магистрати (съдии и прокурори), ДСИ, 

СВ, всички служители на съда и прокуратурата, работещи в сградата 

на Районен съд – Ардино, както и за гражданите, посещаващи 

съдебната сграда във връзка със съдопроизводствена или 

административна дейност, за спазване на въведените извънредни 

противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. на 

Министъра на здравеопазването в закрити работни помещения.  

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички съдии, 

прокурори, служители на съда и прокуратурата, ДСИ, СВ, служител в 
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„Агенция по вписванията“,ведно със Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. на 

Министъра на здравеопазването (неотменена и неизменена) и Приложение № 

1 към тази Заповед, за сведение и изпълнение. 

 Копие от заповедта да се изпрати на Районна прокуратура - Кърджали 

ГД „Охрана-Кърджали“ към МП и Агенция по вписванията – Регионална 

дирекция – Пловдив, за сведение и изпълнение. 

   

 

      (ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ) 

      И.Ф.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

      РАЙОНЕН СЪД – АРДИНО:––––п–––– 
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