
РЕПУ6ЛИХЛ БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
РАЙОНЕН СЪД -  ПАНАГЮРИЩЕ

З А П О В Е Д  №34
гр. Панагюрище, 12.03.2020 г.

След решение на Общото събрание на съдиите в Районен съд -  Панагюрище, 
взето с Протокол № 2/12.03.2020 г. и след съобразяване на препоръките, дадени по 
доп. т. 31 от Протокол № 8 на заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет, проведено на 10.03.2020 г.

З А П О В Я Д В А М :

I. За периода от 13.03.2020 Г.-27.03.2020 г., вкл. ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ
провеждането на всички открити съдебни заседания по делата, разглеждани в 
Районен съд -  Панагюрище, а по преценка на съдия-докладчика, могат да се 
разглеждат посочените в чл. 329, ал.З, т. 1,2,3,5,6 от ЗСВ, а именно:

- наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение 
„задържане под стража“;

- делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца 
и незаконно уволнение;

- искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за 
даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен 
представител;

- дела по Закона за защита от домашното насилие;
- дела, за които закон предвижда разглеждането им в срок. по-кратък от един 

месец, както и по делата, свързани с процесуално-следствени действия по чл. 222 и 
чл. 223 от НПК -  разпит на обвиняем и/или свидетел пред съдия.

Всички открити съдебни заседания, насрочени за периода от 13.03.2020 г.- 
27.03.2020 г. ДА СЕ НАСРОЧАТ за разглеждане до 30.04.2020 г., за което 
съдебните деловодители и съдебните секретари да уведомят страните.

Насрочените за периода от 13.03.2020 г. - 27.03.2020 г. вкл. публични 
продажби от ЧСИ, ДА СЕ ОТСРОЧАТ след 27.03.2020 г.

И. ДА СЕ ОГРАНИЧИ достъпа на посетители до канцелариите на съда за 
посочения период от време 13.03.2020 Г.-27.03.2020 г., вкл. с изключение на „Бюро 
съдимост“, „Регистратура“ и „Съдебно изпълнителна служба“.

III. ДА СЕ ОГРАНИЧИ достъпа на граждани до съдебните зали, като се 
допуска до тях само в случаите, когато са призовани по конкретното дело през 
посочения период.

IV. ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ провеждането на мероприятия, свързани със 
събиране на повече хора на едно място.

ДА СЕ ОТСРОЧИ провеждането на конкурса за „съдебен деловодител в 
Бюро съдимост“ за м. април 2020 г.

ПРЕУСТАНОВЯВА се приема на граждани в приемния ден на 
Административния ръководител на съда.



VI. ДА СЕ СПАЗВАТ препоръките на Министерство на здравеопазването за 
предпазване от заболявания и вирусни инфекции, включително (COVID 19), като за 
целта общите части на сградата и помещенията в които се приемат и обслужват 
граждани, се дезинфекцират по четири пъти на ден и се осигурят необходимите 
лични предпазни средства за лицата, които пряко обслужват граждани.

VII. В Съдебните зали и помещенията да се спазват следните хигиенни 
правила и изисквания:

1. Да се дезинфекцират и обработват с дезинфектант бюрата, дръжките на 
входните врати и сервизните помещения;

2. На всеки два часа да се проветряват помещенията и да се осигурява достъп 
на свеж въздух до тях;

3. Да се работи със защитни маски, които след употреба да се изхвърлят в 
специално подготвени за целта чували, предварително обработени с 
дезинфектант;

4. Да не се допуска струпване на хора пред деловодствата на съда, като 
служителите приемащи документи задължително да работят с маски и 
ръкавици.

VIII. Препоръчва се на магистратите и съдебните служители максимално да 
ограничат пътуванията си в страните засегнати от вирусни инфекции, в т.ч. COVID 
19.

IX. Препоръчва се на магистратите и съдебните служители избягване на 
близък контакт с лица с грипоподобна симптоматика или физическо 
неразположение, кашлица или сълзене на очите и се прибягва до редовно миене на 
ръцете с топла вода и сапун или се използват мокри кърпи със спирт или 
дезинфекционни гелове.

X. Препоръчва се на магистратите и съдебните служители, които са били в 
контакт с лица или техни близки в предходни дни, идващи от обявените 
епидемични райони на Европа и света, които чувстват здравословни 
неразположения, (отпадналост, повишена телесна температура, кашлица, кихане), 
да не се явяват на работните си места, като уведомят личния си лекар и 
съответните медицински лица.

XI. Магистрати и служители, които се чувстват неразположени, да 
уведомят прекия си ръководител и личния си лекар, както и да не се явяват на 
работа, за което да представят съответен документ (болничен лист).

Заповедта да се публикува на сайта на PC - Панагюрище и да се постави на 
таблото за съобщения.

Заповедта да се сведе до знанието на съдиите, ДСИ, Съдия по вписванията и 
съдебните служители чрез публикуване на вътрешната интернет страница на съда.

Копие от заповедта да се изпрати на Районна прокуратура -  Панагюрище и 
Областно звено „Охрана“, за сведение и действия от тяхната компетентност.
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