РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ЗАПОВЕД № РД-07-127
гр.Гоце Делчев, 01.04.2020 г.

ОТНОСНО: Предприемане на мерки за предпазване от
коронавирусна инфекция (COVID-19) във връзка с обявеното извънредно
положение.
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с
разпространяването на коронавирусна инфекция (COVID-19) на
територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на
Народното събрание на Република България извънредно положение и
препоръки на Националния оперативен щаб, във връзка с Решение по
Протокол № 9/15.03.2020 г. от проведено извънредно заседание на
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, решение на Съдийската
колегия на ВСС от заседание проведено на 31.03.2020 г., и на основание
чл. 80, ал. 1 и ал. 2 ЗСВ,
ЗАПОВЯДВАМ:
Отменям изцяло точка 9 от Заповед № РД-07-87/16.03.2020 г. на
Председателя на Районен съд Гоце Делчев, според която свидетелства за
съдимост се издават само по електронен път, с изключение на служебно
издаваните справки за съдимост.
Допълвам Заповед № РД-07-87/16.03.2020 г. на Председателя на
Районен съд Гоце Делчев, като считано от 01.04.2020 год. до отмяна на
въведеното извънредно положение в страната и ограничения достъп до
съдебните сгради, свидетелства за съдимост да се издават при стриктно
спазване на следния ред:
В Служба „Регистратура“, на партерния етаж на Съдебна палата Гоце
Делчев се подават лично попълнено заявление за издаване на свидетелство
за съдимост и заверен платежен документ за предварително заплатена
държавна такса от гражданите.
С оглед спазване на указанията на Националния щаб за спазване на
социална дистанция, дължимата такса за издаване на свидетелство за
съдимост трябва да бъде предварително наредена по банковата сметка на
Районен съд Гоце Делчев - IBAN - BG48BPBI79223138645401, BIC BPBIBGSF, Юробанк България АД, за което да се представя заверен
платежен документ.
2900 гр.Гоце Делчев, ул.”Отец Паисий” № 25, тел./факс адм. секретар 0751/60 181,
тел./факс регистратура 0751/60 831, e-mail:court_gd@abv.bg

Шж
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Заплащането на дължимата такса за издаване на свидетелство за
съдимост не може да се извършва посредством ПОС - терминално
устройство, намиращо се в „Бюро съдимост“.
Гражданите е задължително да носят маски
дезинфектант при влизане в Съдебната палата.

и да ползват

Служба „Охрана на съдебната власт“ допуска само по един
гражданин в сградата.
Служба „Охрана на съдебната власт“ да не допуска струпване на
хора пред сградата на съда, като изчакващите да стоят на разстояние не помалко от 2 метра помежду си.
Във фоайето и Служба „Регистратура“ да се извършва постоянна
дезинфекция.
Документите за издаване на свидетелство за съдимост да се приемат
и обработват от дежурния служител, по предварително утвърдения график
от административния ръководител.
Съдебните служители да носят маски и ръкавици.
Свидетелствата за съдимост се получават на следващия ден от
Служба „Регистратура“ при стриктно спазване на същия ред.
Заповедта да се изпрати чрез вътрешната електронна поща на
съдиите и съдебните служителите - за сведение и изпълнение.
»•

Да се изготви съобщение за предприетите мерки, което да се
публикува на интернет страницата на Районен съд - Гоце Делчев, ведно
със заповедта.
Копие от заповедта да се постави на видно място в Съдебна палата Гоце Делчев.
Копие от заповедта да се изпрати на Началника на 03 „Охрана Благоевград“, за сведение и изпълнение.
Копие от заповедта да се изпрати на председателя на АК Благоевград, за сведение.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на съдебния
администратор, в негово отсъствие на главния счетоводител.
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СТОЯН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
ЗАМ. АДМИН. РЪКОВОДИТЕЛПРЕДСЕДАТЕЛ НА PC - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Съгласно Заповед № РД-07-117/19.03.2020 г. на
Председателя на PC Гоце Делчев
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