ЗАПОВЕД
№ 423/11.11.2020 г.
Предвид официалните данни на РЗИ-Благоевград от последните две седмици
за броя на заболелите граждани на територията, обслужвана от Районен съд –
Разлог, както и предвид преценката на обективните данни на отсъстващи съдии и
съдебни служители, поради временна нетрудоспособност към настоящият момент
и на основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с
актуализираните Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на
пандемия, приети с решение № 39/10.11.2020 г. на Съдийската колегия на Висшия
съдебен съвет и с цел защита здравето на участниците в производствата и делата,
както на съдиите и съдебните служители в Районен съд – Разлог, и ограничаване
разпространението на КОВИД-19 в сградата на съда,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ДА НЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ открити съдебни заседания за периода от
16.11.2020 г. до 29.11. 2020 г., с изключение на делата с неотложен характер
според чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт.
2. Насрочените в този период открити съдебни заседание, с изключение на
делата с неотложен характер по чл. 329, ал.3 от ЗСВ, се ОТСРОЧВАТ от съдията
докладчик.
3. Всички отсрочени съдебни заседания по т. 2 да се ПРЕНАСРОЧАТ от
докладчиците по делата в закрити заседания, за разглеждане в разумен срок,
съобразно натовареността на графика.
4. Съдебните деловодители да уведомят страните, техните пълномощници и
другите участници в производствата за обстоятелствата по т. 1 и т. 2.
5. Призоваването на участниците по отсрочените дела да се извършва
предимно по телефон или по електронен път, като се удостовери начина на
призоваване.
6. Справки по дела през периода от 16.11.2020 г. до 29.11.2020 г. да се
извършват само по телефона и по електронна поща.
7. Подаването и получаването на всякакъв вид съдебни книжа, да се
извършва на едно гише в служба Регистратура.
8. Стриктно спазване на пропусквателния режим в сградата на съда, като
служителите от ОЗ „Охрана“ осъществяват ежедневен контрол.
9. Заповедта да се сведе до знанието на всички съдии и служители от
съдебния администратор по вътрешната информационна система, както и копие от
заповедта да се постави на видно място в Районен съд – Разлог, а също и да се
публикува на интернет страницата на съда.
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10. Копие от заповедта да се изпрати от съдебния администратор на АКБлагоевград, на Началника на ОЗ „Охрана“ Благоевград и на административния
ръководител на Районна прокуратура – Разлог, за сведение, а също и на
електронния адрес на сектор „Връзки с обществеността“ към ВСС:
pkp@vss.justice.bg.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на съдебния администратор.

……………(П)…………
ВЕЛИНА ПОЛЕЖАНОВА
Председател на Районен съд - Разлог
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