
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
РАЙОНЕН СЪД -  ГРАД ПЕРНИК

З А П О В Е Д

№ 741

19 ноември 2020 година

На основание чл. 80, ал. 1 и 2 от ЗСВ и във връзка с положителен PCR тест 
на съдебен служител от PC-Перник и указания на РЗИ-Перник във връзка е 
потвърден случай на Covid 19

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Считано от 08.30 часа на 20.11.2020г. до 08.30 часа на 21.11.2020г. да се 
преустанови работата на всички държавни съдебни изпълнители, съдии по 
вписванията и съдебни служители, чиито работни помещения са на четвъртия 
етаж на съдебната палата Перник.

2. Да се извърши пълна дезинфекция на всички повърхности в помещения и 
общи части, находящи се на четвърти етаж на съдебна палата Перник, чието 
ползване е предоставено с решение на ВСС на Районен съд Перник. Съдебния 
администратор да ангажира външен изпълнител, който да извърши дезинфекцията 
на 20.11.2020г.

3. Копие от настоящата заповед, във връзка с потвърдени случаи на Covid 19 
да се изпрати на Председателя на Административен съд- Перник, на когото е 
възложено с Решение на ВСС стопанисването на Съдебна палата- Перник, за 
предприемане на организационни мерки и на Изпълнителния директор на Агенция 
по вписванията -  гр.София за преценка на организацията на работа на Службата 
по вписванията-Перник, находяща се на 4 етаж на съдебната палата -  Перник.

4. Съдебния администратор и административния секретар да осъществяват 
стриктен контрол относно използването на лични предпазни средства - маски, 
плътно покриващи носа и устата от всички съдии, съдии по вписванията, 
държавни съдебни изпълнители и съдебни служители, когато се намират в общите 
части на съдебната палата, общодостъпни помещения и кабинети, в които има 
повече от едно лице.

5. Съдебните служители на длъжност „Чистач“ да извършват след края на 
работния ден дезинфекция на работните места, където съответния ден служители 
са работили по график, както и дезинфекцията на общите части, достъпните за 
граждани части от деловодствата и регистратура, съдебните зали, санитарните 
помещения, която да се извършва не по-рядко от два пъти в рамките на работния 
ден, но не по-често от честотата, определена от производителя на използваните 
препарати. На всеки час да се извършва задължителна дезинфекция на дръжките 
на вратите, до които имат достъп граждани, както и вратите за контрол на достъпа 
на граждани до зоните за сигурност чрез напраскването им с осигурения 
дезинфектант за повърхности.



6. Всички магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по 
вписванията и съдебни служители да извършват честа хигиенна дезинфекция на 
ръцете си с осигурените на всеки един дезинфектанти за ръце, както и поставените 
в общите помещения и в съдебните зали дезинфектанти, както и чрез 
антибактериален сапун, осигурен в санитарните помещения, да проветряват 
кабинетите си на всеки час за минимум 10 минути.

7. Магистратите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията 
и съдебни служители при признак за здравословен дискомфорт с грипоподобни 
симптоми през работното време (напр. треска, суха кашлица, болки в гърлото, 
повишена температура и др.), НЕЗАБАВНО да направят консултация с личния си 
лекар, да поставят маска и ръкавици, уведомят по телефон председателя, 
заместник-председател, съдебния администратор или административния секретар 
и да изпълнят неговите разпореждания. В случай, че посочените симптоми се 
проявят в дома им, да направят консултация с личния си лекар и да не се явяват на 
работа докато личния им лекар не им даде предписания, че могат да се явят на 
работа.

8. Служба „Регистратура“, находяща се на партерния етаж на съдебната 
палата да приема граждани при стриктно спазване на противоепидемичните 
мерки, с определеното работно време, а именно от 09.00 часа до 12.00 часа и от 
14.00 до 17.00 часа на 20.11.2020г. Постъпилите документи, по които се образуват 
дела, да бъдат докладвани за образуване на Зам. Председателя на Районен съд -  
Перник Явор Джамалов на 20.11.2020 г. Делата по тези документи да се образуват 
най -  късно на 23.11.2020 г. При извънредни ситуации и необходимост от 
незабавно образуване и разпределение на дело, то да бъде извършено от Зам. 
Председателя на Районен съд -  Перник Явор Джамалов.

9. Системния администратор да постави обявление на интернет страницата 
на Районен съд - Перник, че за времето от 08.30 часа на 20.11.2020г. до 08.30 часа 
на 21.11.2020г., държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписвания и 
съдебно-изпълнителна служба няма да работят.

Копие от заповедта да се изпрати на e-mail на държавните съдебни 
изпълнители, съдиите по вписванията и да се връчи на съдебните служители от 4 
етаж.

Съдебния администратор да постави уведомление на видно място на входа 
на съдебната палата за затварянето на четвъртия етаж на съдебната палата, 
ползван от Районен съд Перник и да уведоми Началника на 03“0храна“ - Перник 
за ограничаване на достъпа на граждани на етажа.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС-ПЕРНИК: ..
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