
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОНЕН СЪД – ДЕВНЯ 

З А П О В Е Д 

№ РД – 13 - 139 

гр. Девня, 01. 08. 2022 г. 

 

Антони Николов, Административен ръководител – Председател на 

Районен съд - Девня, на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 ЗСВ, при съобразяване със 

Заповед № РД – 01 - 128 от 29. 07. 2022 г. на Регионална здравна инспекция – 

Варна, съгласувана с държавен здравен инспектор и изнесените данни за 

усложняване на епидемичната обстановка на територията на област Варна, с 

оглед необходимостта от осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд за магистратите и съдебните служители, както и гарантиране защита на 

живота и здравето на участниците в съдебните производства, 

 

РАЗПОРЕДИ: 

 

I. УТВЪРЖДАВА достъп до съдебната сграда на Районен съд - Девня, 

считано от 01. 08. 2022 г., както следва: 

ДА СЕ ДОПУСКАТ в сградата: 

1. Всички работещи в сградата магистрати и служители; 

2. Лица, извършващи технически дейности, ремонтни работи и 

доставки; 

3. Призованите лица за насрочените открити съдебни заседания, при 

спазване на следния ред: 

 Участниците по делата, да бъдат допускани в сградата не по-рано от 10 

минути преди открито съдебно заседание и да я напускат не по-късно от 

5 минути от приключване на делото, като се спазва отстояние от 1,5 

метра между лицата. 

 В съдебните зали да влизат само участниците в конкретните съдебни 

производства, насрочени за съответния час. 

4. Адвокати, вещи лица, 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. 

ДА НЕ СЕ ДОПУСКАТ в сградата лица с явна грипоподобна 

симптоматика, както и на лица във видимо физическо неразположение 

/кашлица, хрема, сълзене на очите, затруднено дишане или други подобни 

симптоми/. 

Допуснатите в сградата лица, които не са служители на съда, РД „ 

Охрана“ и Служба по вписванията да дезинфекцират ръцете си на входа и 

да носят непрекъснато предпазна маска. 
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II. Всички административни услуги да се извършват в съответните служби 

при спазване на мерките за предотвратяване разпространение на вирусни 

инфекции /изчакване и спазване на отстояние минимум 1,5 метра между 

допуснатите лица/. 

1. Подаването на всякакъв вид документи при възможност, да се 

извършва чрез пощата или по електронен път при съобразяване с изискванията 

за надлежно идентифициране на подателя. 

2. Справките по делата, при възможност да се извършват само по 

телефоните обявени на сайта на съда или чрез електронните адреси. 

 

III. ЗАДЪЛЖАВАМ всички магистрати, съдебни служители да спазват 

стриктно въведените със Заповед № РД – 01 - 128 от 29. 07. 2022 г. на 

Регионална здравна инспекция – Варна, като при придвижване и присъствие в 

общите помещения на сградата, както и при работа с други лица да носят лични 

предпазни средства и други при необходимост. 

 

IV. ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
ДА СЕ ИЗВЪРШВА регулярна ежедневна двукратна дезинфекция на 

всички всички помещения в съдебната сграда на Районен съд - Девня с 

дезинфекциращи средства, одобрени от Министерство на здравеопазването при 

стриктно спазване на указанията за употреба, предписани от производителите. 

С цел избягване на травматизъм по време на работа и придвижване в 

сградата на Съдебната палата дезинфекционните мероприятия, свързани с 

мокри процеси по повърхности, да се осъществяват в часовите диапазони от 

07:30 до 08:30 и от 12:00 до 12:30 часа. 

 

V. За неуредените въпроси в настоящата заповед да се съобразяват 

въведените противоепидемични мерки на територията на Република България 

и Област Варна. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта в възлагам на административния 

секретар. 

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 се връчи на служителите от РД Охрана - Варна, за сведение. 

Същата да се публикува на интернет страницата на Районен съд – Девня, както 

и копие да бъде поставено на входа на съда. 

 

АНТОНИ НИКОЛОВ 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – ДЕВНЯ 
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