
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
РАЙОНЕН СЪД -  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ______________

ЗАПОВЕД № РД-07-402

гр. Гоце Делчев, 13.11.2020 г.

ОТНОСНО: Предприемане на мерки за предпазване от
коронавирусна инфекция (COVID-19) в Районен съд Гоце Делчев, във 
връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 
разпространяването на коронавирусна инфекция (COVID-19) на 
територията на страната и региона, и на базата на данните на РЗИ -  
Благоевград за броя на заболелите граждани, и динамиката на 
разпространение на заболеваемостта в община Гоце Делчев, община 
Хаджидимово, община Гърмен, община Сатовча, обслужвани от Районен 
съд - Гоце Делчев, както и въз основа на анализ на представените 
болнични листове в PC -  Гоце Делчев -  1 магистрат завърнал се от 
продължителен отпуск поради временна нетрудоспособност, 1 магистрат 
отсъстващ поради временна нетрудоспособност, 1 съдебен служител, 
завърнал се от отпуск поради временна нетрудоспособност, 1 съдебен 
служител -  отсъстващ поради временна нетрудоспособност, както и данни 
за заболеваемост на служителите в другите органи на съдебната власт, 
помещаващи се в Съдебна палата Гоце Делчев, на основание раздел IX, т. 7 
от актуализираните Правила и мерки за работа на съдилищата в условията 
на пандемия, приети с Решение № 39 от 10.11.2020 г. на Съдийската 
колегия на Висшия съдебен съвет, и на основание чл. 80, ал. 1 и ал. 2 от 
ЗСВ, както и решение на общото* събрание на съдиите по Протокол № 
3/11.11.2020 год.,

З А П О В Я Д В А М :

1. Да се отсрочат насрочените производства, да не се провеждат открити 
съдебни заседания, е изключение на делата по чл.329, ал.З от ЗСВ за 
периода от 16 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г., включително.

2. Всички дела, освен посочените в т.1 да се отсрочат за определени дати 
след 29.11.2020 г., като се насрочат в разумен срок, е оглед предмета им и 
съобразно заседателните графици на докладчиците.

3. Да се уведомят страните, техните пълномощници.и други участници в 
производствата, като се изпратят съобщения на посочения по делата
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електронен адрес и се приложи разпечатка от съобщението по делото. При 
липса на' посочен електронен адрес, уведомяването да се извърши по 
телефон чрез удостоверяване на дата и час на позвъняване. При липса и на 
посочен телефон, информацията да се обяви чрез поставяне на съобщение 
на входната врата на Съдебна палата Гоце Делчев и да се връчат призовки 
и съдебни книжа на хартиен носител.

4. Забранява се достъпа на външни лица, страни по дела, процесуални 
представители до помещенията на съда през периода от 16.11.2020 г. до
27.11.2020 г. с изключение на служба „Регистратура“, находяща се на 
партера на Съдебната палата, както и за участие в производствата по 
чл.329, ал.З от ЗСВ.

5. Справки по дела през периода от 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г. да се 
извършват само по телефон и по електронна поща.

6. Подаването и получаването на всякакъв вид документи през периода
16.11.2020 г. до 27.11.2020 г. да се извършва на гише в служба 
„Регистратура“.

7. Стриктно да се спазва пропусквателния режим в сградата на съда, като 
служителите на 03 „Охрана“ осъществяват постоянен строг контрол.

>•

8. Задължават се служителите да следят за стриктна хигиена на работните 
места, да извършват често проветряване и дезинфекция на работните 
помещения, и да спазват социална дистанция.

9. Задължава съдиите и служителите стриктно да спазват хигиенните 
мерки препоръчвани от здравните власти.

10. Заповедта да се изпрати чрез вътрешната електронна поща на съдиите 
и съдебните служителите - за сведение и изпълнение.

11. Копие от заповедта да се постави на видно място в Съдебна палата -  
Гоце Делчев, както и да се публикува па интернет Страницата на съда.
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12. Копие от заповедта да се изпрати на Началника на 03 „Охрана - 
Благоевград“, за сведение и изпълнение.

13. Копие от заповедта да се изпрати на председателя на АК - Благоевград, 
за сведение.

14. Копие от заповедта да се изпрати на административният ръководител 
на Районна прокуратура Гоце Делчев за сведение.

15. Копие от заповедта да бъде изпратена на електронния адрес на сектор 
„Връзки с обществеността“ към ВСС: pkp@vss.iustice.bg.

Всички съдии и съдебни служители могат да координират дейността 
по делата на телефон в регистратура -  0751/ 6 08 31, Наказателно 
деловодство и Гражданско деловодство -  0751/ 6 01 88.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на съдебния 
администратор, на когото да се връчи препис от заповедта.
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ВАСКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ 
ЗАМ. АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ - 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА PC -  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
На основание Заповед № РД-07-396/09.11.2020 г.
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