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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

В И С Ш    С Ъ Д Е Б Е Н    С Ъ В Е Т 
 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ ВСС 6390/02.07.2020 г. 

 

На основание чл. 64, ал. 3, т. 4 от Правилника за организация на 

дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация във връзка 

с чл. 188, ал. 2 от ЗСВ и Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на министъра на 

здравеопазването за въведените противоепидемични мерки на територията на 

РБългария и удължената извънредна епидемична обстановка в страната 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

За провеждането на насрочените за 4, 11 и 18 юли (събота) 2020 г. 

писмени изпити по обявените конкурси за младши съдии, за младши 

прокурори и за младши следователи: 

 

1. Влизането и достъпът на участниците до изложбени зали 5 и 6 в 

сградата на Интер Експо Център, бул. „Цариградско шосе“ № 147, гр. София 

да се осъществява при спазване на мерките за лична хигиена – задължително 

ползване на поставените дезинфектанти, измерване на телесната температура 

с отчетени показания под 38 градуса и при условие, че участниците носят 

защитни маски или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, 

шал, шлем и др.).  

 

2. Забранявам достъпа до конкурсните зали на кандидати, както следва: 

 

-  лица с видими симптоми на остри респираторни болести (повишена 

температура над 38 градуса, кашлица, затруднено дишане и др.);  

 - лица, които отказват да извършат дезинфекция и да поставят 

предпазна маска.  

 

На лицата с установена температура над 38 градуса се извършва 

контролно замерване с втори уред и от медицинско лице (парамедик). 
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Служителите, отговарящи за пропускателния режим, съставят протокол за 

недопускане, в който описват констатираните обстоятелства. 

  

4. Регистрирането на кандидатите да се извършва на изградените 

гишета и при спазване на необходимата физическа дистанция.  

 

5. Всички участници в конкурса да спазват санитарно-хигиенните 

изисквания и превантивни мерки, определени в Заповед № РД-01-

369/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.  

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на директора на 

дирекция „Конкурси на магистрати“, началника на отдел „Конкурси на 

съдии“ и началника на отдел „Конкурси на прокурори и следователи“, като 

при необходимост такъв ще осъществявам лично. 

 

Екземпляр от заповедта да се предостави на служителите от Главна 

дирекция „Охрана“ към Министерство на правосъдието. 

 

 

И. Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: /П/ 

 

       ВАСИЛ ПЕЛОВСКИ 

 

 

 


