РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО

ЗАПОВЕД
№ РД – 13 - 102
гр. Севлиево, 01 април 2020 г.

На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с
решение по протокол № 11 от заседанието на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет, проведено на 31.03.2020 г., с което е отменено
Решение на СК на ВСС по т. 9 от Протокол № 9/15.03.2020 г., предвид
епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на
територията на страната и обявеното в тази връзка с Решение от 13.03.2020
г. на Народното събрание на Република България извънредно положение,
НАРЕЖДАМ:
I.Изменям т.I.7. от Заповед № РД-13-94 от 16.03.2020 г. на Районен
съд – Севлиево, както следва:
СЧИТАНО от 01.04.2020 г. до отмяна на извънредното положение:
1. Подаването на документи за издаване на свидетелства за съдимост
и получаването им от гражданите след тяхното издаване ДА се
осъществява на принципа „на едно гише“ – помещението, обособено и
използвано от служителите на ОЗ „Охрана“ – Габрово, находящо се във
фоайето на първият етаж на сградата, като за него се осигури
непрекъснатото му обезпечаване с предпазни средства (маски, ръкавици,
антибактериални гелове и дезинфектанти и др.).
2. Заплащането от гражданите на дължимата такса за издаване на
свидетелство за съдимост следва да се извършва предварително чрез
нареждането на паричен превод по банковата сметка на съда, за което да се
представя платежен документ или извлечение от он-лайн банкиране.
3. Посетителите на съда във връзка с тази услуга следва да носят
предпазни маски, като се допускат само по един в сградата. Да не се
допуска струпване на хора пред сградата на съда, като изчакващите да
стоят на разстояние не по-малко от 2 метра помежду си.
4. На специално обособеното за целта гише да се извършва
непрекъсната дезинфекция.
5. Гишето да се обслужва от един служител, който непрекъснато да
носи предпазни ръкавици и маска.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на административния
секретар.

С настоящата заповед да се запознаят съдиите и съдебните
служители на Районен съд Севлиево – за сведение и изпълнение.
Изменението да се отрази от системният администратор на
официалната електронна страница на Районен съд – Севлиево.
Копие от заповедта да се изпрати на Висш съдебен съвет и Областно
звено „Охрана – Габрово“ за сведение.
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