
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д - М А Д А Н

З А П О В Е Д
№ РД -  09 -100
01.04.2020 година

На основание чл.80, ал.1, т.1 и т.9 и ал.2 от Закона за съдебната власт и в 
изпълнение на решение по т. 1.1 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет проведено на 31 март 2020 г. по протокол № 11 и във връзка с извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г./Обн., ДВ, бр. 
28/24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 т.1,

З А П О В Я Д В А М :

ИЗМЕНЯМ Заповед № РД-09-81/16.03.2020 г. на и.ф. адм.ръководител, 
председател на Районен съд -  Мадан, както следва:

ОТМЕНЯМ т. 7, в която е постановено да се преустанови издаването на 
свидетелства за съдимост.

ЗАДЪЛЖАВА извършването на административната услуга по отношение на 
„Бюро съдимост“ от дежурния служител да се извършват на „едно гише“ -  
разположено непосредствено на входа на съда, което помещение се третира 
непрекъснатото с необходимите предпазни средства срещу разпространение на 
инфекцията. На разположение на гражданите да бъдат поставени бланки заявления за 
попълване и ПОС-терминално устройство за заплащане на дължимата държавна 
такса, като се ограничи достъпа на лицата до останалите помещения в сградата на 
съда.

ЗАДЪЛЖАВА дежурния съдебен служител да уведомява гражданите, че 
свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от три 
работни дни и когато то е подадено чрез районен съд, различен от този по 
месторождението на заявителя, свидетелството за съдимост се издава не по-късно от 
три работни дни от постъпване на заявлението, съгласно разпоредбата на чл. 38, ал.1 
от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на 
бюрата за съдимост.

ЗАДЪЛЖАВА дежурния съдебен служител да следи за постъпили заявления 
за издаване на свидетелства за съдимост като извърши обслужване /приемане и 
придаване на необходимите документи/ на лицето в пригоденото за целта помещение 
непосредствено на входа на съда.

ЗАДЪЛЖАВА дежурния съдебен служител при регистриране, приемане и 
издаване на свидетелства за съдимост правилно да използва предпазните маски за 
лице, ръкавици и дезинфектанти, да спазва лична хигиена с акцент върху превенцията 
от разпространението на COV1D-19.



Заповедта да се оповести на интернет страницата на съда, както и се съобщи на 
всички съдии и съдебни служители от съда за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати на Съдийската колегия на ВСС и началника на 
03“0храна“ -  Смолян за сведение.
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