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

З А П О В Е Д
№ Р Д - 0 9 - 119
04.05.2020 година

На основание чл.80, ал. 1, т.1 и т.9 и ал.2 от Закона за съдебната власт, във връзка с 
удължаване на срока на извънредното положение за периода от 13.04.2020 г. до 13.05.2020 г. 
включително обявено с Решение на Народното събрание от 03.04.2020 г. (Обн., ДВ, бр. 33 от
7.04.2020 г.), във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн., ДВ, бр. 28 от
24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп., бр. 34 от 9.04.2020 г., в сила от 9.04.2020 г.) и в 
изпълнение на Решения на Съдийската колегия на ВСС (протокол № 14/28.04.2020 г.; 
протокол № 9/15.03.2020 г., протокол № 10/16.03.2020 г., протокол № 12/07.04.2020 г. и 
протокол № 13/14.04.2020 г.) и като взех предвид Актуални мерки за превенция и 
ограничаване на разпространението на COVID-19 за съдилищата на територията на 
Република България

З А П О В Я Д В А М :

ОТМЕНЯМ т. 19 на Заповед № РД-09-106 от 21.04.2020 г. на и.ф. 
административен ръководител, с която е преустановено връчване на 
призовки, съобщения и съдебни книжа, като вместо това УКАЗВАМ:

1. Считано от 04.05.2020 г. връчването на призовки, съобщения и 
съдебни книжа по насрочените дела да се извършват на посочен по делото 
електронен адрес или по телефон, което обстоятелство се отразява от съответния 
съдебен служител. При липса на посочен по делото телефон или електронен адрес 
призовки, съобщения и съдебни книжа да се връчват от призовкаря на съда по 
обичайния ред.

2. ЗАДЪЛЖАВА призовкаря при връчване на съдебни книжа по делата да 
спазва възможно необходимата физическа дистанция, правилно да използва 
предоставените му предпазни маски за лице, ръкавици и дезинфектанти, да спазва 
лична хигиена с акцент върху превенцията от разпространението на COVID-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 колегщ 
началника на 0 3 “Охрана“ -  Смолян за сведение.
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