РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД

№ РД - 03 - 48/09.03.2020г.

На основание чл.86, ал.1 от ЗСВ и във връзка със създадената
епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на
риска от възникване на нови случаи на корона вирусна инфекция и заповед
№ РД-01-117/08.03.2020г„ на Министъра на здравеопазването, т.1.4, с която
се нарежда да бъдат преустановени всички масови мероприятия в
областите Габрово и Плевен до второ нареждане и Заповед № РД 77/09.03.2020г. на председателя на Окръжен съд Плевен,
НАРЕЖДАМ:
1.ОГРАНИЧАВАМ достъпа на граждани в съдебната палата, с
изклю чение на случаите, в които граждани следва да се явят в съдебно
заседание, за справки по дела в гражданско и наказателно деловодство на
Районен съд Плевен, достъп до Бюро“Съдимост“ в Районен съд- Плевен и
Регистратура на Районен съд-Плевен.
СПРАВКИТЕ ПО ДЕЛА на Съдебно - изпълнителна служба и
Архив при Районен съд Плевен да се извършват САМО по телефон на
номер 064892962.
2. ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ приема на граждани в кабинетите на
съдиите от гражданско отделение, определени съгласно месечен график на
И.Ф. Председателя за дежурства в Районен съд Плевен.
ПРИЕМА на граждани за нуждите на производства по дежурство на
съдиите от гражданско отделение, когато се налага такъв, да се извършва
на първия етаж в кабинета, определен за дежурен секретар или в зала № 5
на втория етаж в съдебната палата, определена за дежурен съдия.
3. Възлагам на административен секретар при Районен съд Плевен,
съвместно с управителя сгради в Окръжен съд-Плевен да организира
взимането на мерки за спазване заповедта на Министъра на
здравеопазването и извършване на дезинфекция в съдебната палата, както
и Заповед № РД - 77/09.03.2020г. На Председателя на Окръжен съдПлевен.
4. П РЕП О РЪ ЧВА М на съдебните състави, които разглеждат дела с
множество призовани лица да осъществяват организацията на работа така,
че да не се стига до събиране на много лица в и пред съдебните зали, до

последващи мерки.
Препис от заповедта да се връчи на всички съдии и съдебни
служители, съдии по вписванията и съдебни изпълнители към Районен съд
Плевен, да се изпрати на служебните имейл адреси на всички съдии и
съдебни изпълнители, да се публикува на официалният интернет сайт на
Районен съд Плевен, за сведение и изпълнение.

