
                              РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                                                    ОРЯХОВСКИ РАЙОНЕН СЪД   

 
 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 
№ РД – 23/07.06.2021 година 

 

На основание чл.80 ал.1 т.1 ЗСВ, във връзка с Приетите правила и мерки за 

работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с Решение на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №15/12.05.2020г., изменени и допълнени 

по протокол №16/19.05.2020г., изм. и допълнени по протокол №17/02.06.2020г., изм. и 

допълнени по протокол №39/10.11.2020г., изм. и допълнени по протокол 

№40/17.11.2020г., изм. и доп. с протокол №21/01.06.2021г.    

 

        Н А Р Е Ж Д А М:  
 

1.Считано от 07.06.2021г. отменям ограниченията за достъп на гражданите в 

съдебната сграда на Районен съд Оряхово и тези, свързани с работата на деловодствата, 

установени със заповед РД-32/14.05.2020г. и заповед РД-60/27.11.2020г. Възлагам на 

служителите на ОЗ „Охрана“ да съблюдават пропускателен режим, недопускащ 

струпване на хора и осигуряване спазването на дистанция между лицата, съгласно 

указанията на здравните органи. 

Не се допуска влизането в съдебната сграда без предпазни маски, 

термометричен контрол и дезинфекция на входа. 

 2. Считано от 07.06.2021г. премахвам ограничаването на ползването на пейки, 

бюра, столове и други подобни в коридорите на съда. В съдебните зали да се допуска 

публика, включително стажанти, журналисти и други лица извън участниците в 

конкретните производства, при спазване на действащите противоепидемични мерки, 

въведени със заповед на министъра на здравеопазването. Вещите лица по делата е 

препоръчително да изчакат извън залите до поканването им, а свидетелите, 

непосредствено след изслушването им да напускат съдебните зали и сградите, освен 

ако съдебният състав реши друго.  

 3. Всички лица в сградата на съда, включително съдии, прокурори, съдебни 

служители, съдебни заседатели и посетители да спазват действащите към съответния 

период противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на 

здравеопазването, включително да спазват дистанция, съгласно указанията на 

здравните органи. 

Заповедта да се публикува на електронната страница на съда. 

 

Препис от заповедта да се връчи на всички съдии, държавен съдебен изпълнител 

и съдия по вписванията, служителите от администрацията на РС-Оряхово, както и 

служителите на ОЗ „Охрана“, ТО-Оряхово към РП-Враца, Пробационно звено Оряхово, 

за сведение и изпълнение. 

 

 
И.Ф.Административен ръководител- 

         председател: ……………… 

/ИВЕТА КЪНЕВА - САНКОВА/ 


