
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
РАЙОНЕН СЪД -  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ч 1 Н*

ЗАПОВЕД № РД-07-107

гр.Гоце Делчев, 17.03.2020 г.

ОТНОСНО: Допълнения към предприетите мерки за предпазване от 
коронавирусна инфекция (COVID-19) във връзка е обявеното извънредно 
положение.

Във връзка е 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. Протокол № 10/16.03.2020 г. от проведено 
извънредно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, и 
на основание чл. 80, ал. 1 и ал. 2 ЗСВ,

Д О П Ъ Л В А М  Заповед № РД-07-87/16.03.2020 год., както следва:

В точка 1:
- Мерките по чл. 72 и чл. 73 от НПК;
- Делата, образувани по искания по Закона за специалните 

разузнавателни средства и чл. 159а от.НПК.
В точка 2:

- Искания по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл. 
19, ал. 6, във връзка с ал. 5 от Закона за Търговския регистър, във връзка с 
чл. 536 отГПК.

В точка 3:
- Делата за обезпечаване на доказателства.

В точка 10. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът на магистрати, държавен 
съдебен изпълнител, съдии по вписванията, съдебни служители и 
служители в Агенцията по вписванията, извън утвърдените графици за 
дежурства на съдиите, държавен съдебен изпълнител, съдии по 
вписванията, съдебните служители и служители в Агенция по вписванията, 
които се намират в съдебната сграда.
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В точка 20.
20. По изключение и във връзка с цитираните по-горе производства, 

книжата да се приемат само в регистратурата на Съдебната палата. 
Книжата от Районна прокуратура Гоце Делчев, помещаваща се в Съдебна 
палата Гоце Делчев, се приемат само в регистратурата на съда. На всеки 
кръгъл час, за 10 минути, да се извършва проветряване и дезинфекция на 
помещението, без присъствие на съдебни служители и граждани.

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.

Копие от заповедта да се изпрати на административния ръководител 
на Районна прокуратура Гоце Делчеъ за сведение.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на съдебния 
администратор, на когото да се връчи препис от заповедта. Всички съдии 
и съдебни служители могат да координират дейността по делата на 
телефон в регистратура -  0751/ 6 08 31, Наказателно деловодство и 
Гражданско деловодство -  0751/ 6 01 88.

С настоящата заповед допълвам Заповед РД-07-87/16.03.2020 г.

МАГДАЛЕНА ЖБАНТОВА-СТЕФАНОВА 
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА PC -  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
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