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                               РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

      РАЙОНЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД 

                       

ЗАПОВЕД 

№  171/23.03.2021г. 

Относно: Мерки за защита от коронавирусна инфекция 

С  цел гарантиране и опазване здравето и живота на съдиите и 

служителите в Районен съд - Благоевград и ограничаване 

разпространението на COVID - 19 в Съдебната палата -  Благоевград, като 

взех предвид и официалните данни от здравните власти, относно тревожно 

нарастващия брой на заразени граждани в страната и в частност в 

гр.Благоевград, както и предвид т.19 от   Заповед № РД-01-173/18.03.2021г. 

на Министъра на здравеопазването, решение по т.1 от заседанието на СК 

на ВСС от 23.03.2021г., на основание  II.6. от Правилата и мерките за 

работа на съдилищата в условията на пандемия /Приети с решение на 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 

15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. 

и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г.,изм. и доп. По протокол № 

39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г./ и на основание 

чл.80, ал.1, и ал.2 от ЗСВ  

Н А Р Е Ж Д А М: 

Указвам на съдиите, за периода от 24.03.2021 г. до 12.04.2021 г., 

включително, когато няма обективна възможност за спазване на мерките за 

безопасност по дела  във вече подготвен и обявен график и такива, по 

които се очаква струпване на множество участници в процеса, че могат да 

отсрочват същите след съгласуване между съдията – докладчик и 

административният ръководител за друга възможна дата, съобразно 

заседателния график на съдията, към която би могло да се осигури 

нормалното му разглеждане или по обоснована преценка, за период след 

отпадане на опасността от заболяването. 

Указвам на съдиите тези дела да се пренасочат за разумен срок,  с 

оглед предмета им.  

В случай на отсрочване на дела поради горните причини, 

призоваването на страните  и изготвянето на книжата, ако е необходимо,  

да се извършва от съдебните секретари. 
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Призоваването на участниците по тези дела да става предимно по 

телефон или по електронен път, ако участниците са посочили ел.адрес или 

друга форма за дистанционен контакт. 

Съдебните секретари незабавно да уведомяват съдебния 

администратор при отсрочване на дела поради Covid 19, за отразяването 

им в регистъра, който се подава ежемесечно до Висшия съдебен съвет. 

Указвам на съдиите, които за посочения период не са дежурни и 

нямат насрочени открити съдебни заседания, да работят по възможност 

дистанционно. 

Указвам на съдиите при наличието на данни за отлагане на дело за 

този период, включително и поради заболяване на участник, адвокат, вещо 

лице и други, делата да се отсрочват в закрити заседания, с цел 

предотвратяване струпване на хора в сградата. 

Възлагам на съдебния администратор, съвместно с ръководителите 

на службите, да се съставят графици, за осигуряване на работата на 

съдебните служители по съответните служби, с цел недопускане 

присъствена работа на повече от 50 % от персонала,  като останалите 

служители ще работят дистанционно и да бъдат на разположение на 

работодателя в рамките на работното време.  

Задължавам всеки един от работещите в Районен съд – Благоевград,  

да носи предпазна маска или друго защитно средство по правилния начин, 

да  следи за хигиена на работното място и да се извършва често 

проветряване на работните помещения. 

Задължавам всеки работещ в Районен съд – Благоевград,  при първи 

симптоми на заболяване като треска, бърза умора, повишена температура, 

суха кашлица или прояви на работното място на  каквато и да било друга 

грипоподобна симптоматика, да уведоми за това незабавно прекия си 

ръководител, респ.съдебния администратор, да напусне работното място с 

цел предотвратяване на заразяване и да потърси лекарска помощ.  

В тези случаи отсъствие от работа се извинява само с издаден от 

лекар съответен документ /болничен лист или друг документ/, 

удостоверяващ здравословното състояние и необходимостта от отсъствие 

на лицето от работа, поради временна нетрудоспособност. 

Забранявам струпването на едно място на работещите в 

помещенията, ползвани от Районен съд - Благоевград, освен ако това не се 

налага от естеството на работата, като контактите между службите да се 

осъществява предимно по телефон или по вътрешната ел.поща.  
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При небоходимост от предаване на дела, това да става при стриктно  

спазване на мерките за дистанция и носене на лични предпазни средства. 

Всички останали заповеди, издадени до настоящия момент относно 

спазване на противопедимечните мерки за достъп до сграда, за носене на 

лични предпазни средства, честа дезинфекция на работното място, забрана 

за струпване на множество хора и служители на едно място, остават 

непроменени. 

За времето от 24.03.2021 година до 12.04.2021 година организацията 

на работата и достъпа на гражданите и адвокатите ще се осъществява 

съобразно Правилата за работа на Районен съд – Благоевград относно 

начина на достъп до Съдебната палата, провеждане на открити съдебни 

заседания и ползване на административни услуги при условията на 

предпазване от короновирусна инфекция /Сovid-19/, които се обявени на 

интернет страницата на съда и съобразно определения пропусквателен 

режим за сградата. 

Заповедта да се изпрати по вътрешната електронна поща на всички 

съдии и служители за сведение  и изпълнение, да се публикува на интернет 

страницата на съда, да се изпрати на Окръжен съд – Благоевград, Районна 

прокуратура - Благоевград, на Адвокатска колегия – Благоевград, 

ОЗ“Охрана“ и ОДМВР - Благоевград. 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………

         /Вера Коева/  


