
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОНЕН СЪД – ДЕВНЯ 

З А П О В Е Д 

№ РД–13-63 

гр. Девня, 14.05.2020 г. 

 

 
Димо Цолов, и. ф. Административен ръководител – Председател на Районен съд - 

Девня, на основание чл.80, ал.1, т.1 ЗСВ, във връзка с Правила и мерки за работа на 

съдилищата в условията на пандемия приети с решение на Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет по протокол № 15 от 12.05.2020 г., изменени и доп. по протокол № 16 от 

19.05.2020 г. допълнена със Заповед № РД-13-67 от 15.05.2020 г., изменена със Заповед № 

РД-13-68 от 20.05.2020 г. 

 

 

РАЗПОРЕДИ: 

 
Считано от 14.05.2020 г.: 

 
I. OTHOCHO ДОСТЪПА ДО СЪДЕБНИ СГРАДИ 

ДА СЕ ДОПУСКАТ в съдебните сгради страни по дела, адвокати, вещи лица, 
свидетели по конкретни дела, както и лица, които посещават сградата за получаване на 
административни услуги, включително и във връзка с дейността на Бюро съдимост, на 
държавните съдебни изпълнители и съдии по вписванията. 

ВЪЗЛАГА на служителите при ОД Охрана, при осъществяването на пропускателен 

режим в сградата на Районен съд – Девня: 

1.1. Да не се допускат в сградата на съда лица, които не носят предпазни маски (в 

случай че нямат и не могат да се снабдят с такива, да се предоставят осигурени и налични на 

входа).  

1.2. Да не се допускат в сградата на съда лица, проявяващи видима грипоподобна 

симптоматика като кашлица, хрема или зачервяване и сълзене на очите. В случай, че лицето 

е призовано за открито съдебно заседание, да се уведоми съдебния състав и да се изпълни 

разпореждането на съдията-докладчик. 

1.3. Да не се допуска струпване на хора по коридорите и в помещенията, в които се 

работи с граждани, като лицата, посещаващи всяка отделна служба се пропускат при входа 

на сградата последователно само по един след излизане на предходния посетител за 

съответната служба.  

1.4. Задължително се дезинфекцират ръцете при влизане в сградата. 

 

ДА СЕ ДЕЗИНФЕКЦИРАТ двукратно ежедневно всички помещения в съдебната 

сграда на РС – Девня.  

II. ОТНОСНО РЕЖИМА НА ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИТЕ ЗАЛИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 

РАЗПОРЕЖДА да се допускат от служителите при ОД Охрана само страните по 

насрочените открити съдебни заседания и само непосредствено преди началото на 
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съответното заседание, а останалите участници в процеса да изчакват повикване пред 

сградата на съда. Свидетелите, непосредствено след изслушването им да напускат съдебната 

зала и сградата, освен ако съдебния състав реши друго. 
 

III. ОТНОСНО РАБОТАТА НА СЛУЖБИТЕ/ДЕЛОВОДСТВАТА 

ВЪВЕЖДА временно работно време с граждани и адвокати на службите и 

деловодствата при РС Девня както следва: сутрин от 9.00 до 12.00 ч.; след обяд от 14.00 до 

17.00 ч. 

 

ДА СЕ ДОПУСКА последователно само по един посетител в 

службите/деловодствата, определени за работещи с граждани и адвокати. Службите на 

общата администрация да работят с вещи лица, съдебни заседатели, граждани и адвокати с 

работното време за деловодствата. 

 

V.  ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

ДА СЕ ИЗВЪРШВА дезинфекция и последващото проветряване на всички работни 

помещения без присъствие на магистрати, съдебни служители, адвокати и граждани, във 

времето по предварително обявения график, а на съдебните зали – между делата в 

заседанието или съобразно разпорежданията на председателите на съдебните състави. 

 

ДА СЕ СПАЗВА при провеждане на съдебните заседания необходимата дистанция 

между съдебния секретар, съдебния състав и участниците в процеса. 

 

 

Заповедта да се доведе до знанието на всеки от съдиите при Районен съд - Девня и до 

всички съдебни служители, като се публикува на служебния сайт на съда, като копие от 

същата се връчи на служителите от Регионална дирекция Охрана - Варна, за сведение. 

 

 

 

 

 

ДИМО ЦОЛОВ  

И. Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – ДЕВНЯ 
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