РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД – ИВАЙЛОВГРАД
З А П О В Е Д
№ 263
гр. Ивайловград, 23.11.2020 г.
На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, във вр.
с чл. 6а, ал.3 от Закон за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г.
и за преодоляване на последиците по време на извънредната епидемична
обстановка, с оглед усложнената епидемична обстановка следва да бъдат
предприети необходимите мерки за защита на живота и здравето на
участниците в производствата и делата, както и на съдиите и служителите
от РС – Ивайловград, както и във връзка с Решениe по Протокол № 39/
10.11.2020 г. на СК при ВСС за изменение на Правилата и мерките за
работа на съдилищата в условията на пандемия, установен случай на
заразен с COVID-19 служител на съда, карантиниран служител като
контактно лице, служители на съда в болнични с други заболявания –
всички съдебни секретари и съдебни деловодители, което прави
нормалното функциониране на съда невъзможно, както и нарастващия
брой заболели и карантинирани в съдебния район на РС – Ивайловград, с
цел овладяване на рисковете от разпространението на заразата, както и
проведена дезинфекция на сградата на 23.11.2020 г.

ЗАПОВЯДВАМ:
Да не се провеждат открити съдебни заседания за периода от
23.11.2020 г. до 27.11.2020 г., включително.
Насрочените за този период съдебни заседания да бъдат отсрочени
за нови дати с ново призовававане.
За посочения период от 23.11.2020 г. до 27.11.2020 г., включително,
поради липса на канцелария, да се преустанови приемането на входяща и
изходяща кореспонденция по делата, както и всички дейности, свързани с
издаването на свидетелства и справки за съдимост, административната,
счетоводна работа и съдебно – изпълнителната дейност.
Копие от Заповедта да се постави на видно място в сградата на
Районен съд – Ивайловград, да се публикува на интернет страницата на
6570 Ивайловград, обл. Хасково, ул.”България” № 42
Тел/факс: 03661/60-17; 03661/60-52; e-mail: ivaylovgard-rs@justice.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД – ИВАЙЛОВГРАД
съда и да се изпрати за публикуване във Висшия съдебен съвет на
електронен адрес: pkp@vss.justice.bg, като се приложи линк към
съобщението, публикувано на интернет страницата на съда.
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