РАЙОНЕН

СЪД-РУСЕ

ЗАПОВЕД
№ РД-13-251/14.05.2020 г.
На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, във връзка с Решение по Протокол №
15 от 12.05.2020 г. от заседание на Съдийската колегия на Висшия Съдебен съвет
и Заповед № 141/13.05.2020 г. на И.Ф. административен ръководител-председател
на Окръжен съд - Русе, считано от 14.05.2020 г.,

РАЗПОРЕЖДАМ:
1. Достъпът до сградата на съда за адвокати, страни и участници по
делата е източния вход на Съдебната палата /откъм ул. Р. Даскалов/, а за
магистрати, ДСИ и съдебни служители южния /централния вход откъм Градския
площад/.
2. Всички влизащи в съдебната сграда лица трябва да носят маски.
3. Участниците в съдебните дела да бъдат допускани в сградата
непосредствено преди започване на конкретното дело. Съдебните деловодители
да представят на служителите на 03 „Охрана“ списъци за насрочените за деня
съдебни дела, включително и списъци на призованите по тях лица.
В съдебно заседание не се допускат журналисти и граждани, които не са
участници в производството. При изчакване пред съдебните зали участниците да
спазват дистанция, съгласно указанията на здравните органи.
4. С оглед опазване здравето на всички работещи и това на посетителите,
както и с оглед изпълнение на Заповед № 141/13.05.2020 г. на И.Ф.
административен ръководител-председател на Окръжен съд - Русе, времето за
достъп до канцелариите на Районен съд - Русе, е както следва:
- от 9.30 ч. до 11.30 ч. и от 15.00 ч. до 16.30 ч. Справките по дела и
запознаването с дела ще се извършват в голямата зала на служба „Деловодство“,
като гражданите ще се обслужват на гише № 10. Да се допускат максимум по 2-ма
граждани - един за запознаване с дела и един за справки.
- Ограничавам достъпа на граждани до служба „Връчване на призовки и
съдебни книжа“. Призовките, по които призовкарите са поставили съобщения, ще
се връчват на входа за граждани на сградата, от 13.00 ч. до 14.00 ч., от съответния
призовкар, след уведомяване от служителите от 03 „Охрана“.
В службите „Регистратура“, „Архив“, СИС, „Бюро съдимост“ да се допуска
влизането на не повече от едно лице.
5. Справки по дела да се извършват по телефон или по електронен път.
Да се указва на всички адвокати, че справките по дела ще се извършват по
електронен път, за което следва да подадат необходимото заявление за достъп.

Справки на адвокати по дела в деловодството да се извършват само по тези, по
които книжата не са сканирани и присъединени в деловодната програма.
Пред службите на съда да се допускат да изчакват за справки лица, които
са с поставена маска. Между лицата да се спазва физическа дистанция, съгласно
указанията на здравните органи.
6.
Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по делата да се
извършва по телефон или по електронен път. При липса на посочен по делото
телефон или електронен адрес, призовки, съобщения и съдебни книжа да се
връчват по обичайният ред, като се спазват мерките за ограничаване на COVID19.
7. В съдебните зали да се поставят прозрачни паравани на банките на
страните и свидетелите. На входа на всяка зала да се постави автоматичен
дезинфектант. В съдебните зали да се допуска само по един свидетел, освен в
случаите, в които процесуалните правила го допускат. Останалите граждани да
изчакват пред залата при спазване на всички карантинни правила за предпазни
средства и разстояние. По време на заседание, през час да се извършва
проветряване и дезинфекция на съдебните зали.
8. Да се извършва дезинфекция и проветряване на работните
помещения. Служителите на длъжност „чистач“ да продължат дезинфекцията на
бравите на помещенията по графика изготвен от управител сгради.
9. Да започне връчването на съобщения за изготвени съдебни актове по
наказателни и граждански дела от призовкарите, считано от 14.05.2020 г.
10. Да се изпратят делата с постъпили жалби и протести на въззивната и
касационната инстанции.
11. В петъчните дни и в последния работен ден от месеца през времето
определено по т. 4, се приемат документи в счетоводството на Районен съд - Русе.
Заповедта да се сведе до знанието на магистратите, ДСИ, съдебните
служители и да се връчи на 03 „Охрана - Русе“ към ГД „Охрана“, за сведение и
изпълнение, както и да се публикув------------------------------------------

