
                             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-11402/22.07.2021 г. 

 

 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗСВ във връзка с чл. 64, ал. 3, т. 4 от 

Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на 

неговата администрация и Заповед № РД-01-375/27.05.2021 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 насрочената за 23 юли (петък) 2021 г. процедура по 

реда на чл. 186, ал. 6 от ЗСВ по заявяване на желанията на кандидатите за 

младши магистрати: 

 

1. Влизането и достъпът на участниците до аула „Максима“ на 

Университета по архитектура, строителство и геодезия, бул. „Христо 

Смирненски“ № 1, гр. София,  да се осъществява при спазване на мерките за 

лична хигиена – задължително ползване на поставените дезинфектанти, 

измерване на телесната температура и при условие, че участниците носят 

защитни маски за лице. 

 

2. Забранявам достъпа до аула „Максима“  на кандидати, както следва: 

 

-  лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, 

кашлица, затруднено дишане и др.);  

 - лица, които отказват да извършат дезинфекция и да поставят предпазна 

маска.  

 



3. На лицата с установена повишена температура се извършва контролно 

замерване с втори уред. Служителите, отговарящи за пропускателния режим, 

съставят протокол за недопускане, в който описват констатираните 

обстоятелства. 

  

4. Регистрирането на кандидатите да се извършва при спазване на 

необходимата физическа дистанция.  

 

5. Всички участници в процедурата да спазват санитарно-хигиенните 

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

373/27.05.2021 г. на министъра на здравеопазването.  

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция 

„Конкурси на магистрати“ и на началника на отдел „Конкурси на съдии“. 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

 

ТИХОМИР ДИМИТРОВ /п/ 

 


