
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
РАЙОНЕН С Ь Д -Г О Ц Е  ДЕЛЧЕВ

ЗАПОВЕД № РД-07-033
гр. Гоце Делчев, 28.01.2022 г.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в Република България и 
в частност - Област Благоевград, както и с цел гарантиране здравето на всички 
работещи в Районен съд -  Гоце Делчев, а така също и на страните, и на 
участниците в съдебното производство, на основание чл. 80, ал. 1 от Закон за 
съдебната власт, във вр. с чл. 6а, ал. 3, изр. второ от Закон за мерките и 
действията по време на извънредно положение, обявено с решение на НС от 
13.03.2020 г., и преодоляване на последиците, и съобразявайки Правилата и 
мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на 
СК на ВСС по протокол № 15/12.05.2020 г, изм. и доп. по протокол № 
16/19.05.2020 г., изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г., изм. и доп. по 
протокол № 39/10.1 1.2020 г., изм. и доп. по протокол № 40/17.11.2020 г., изм. и 
доп. с протокол № 21/01.06.2021 г.,

За срок от пет дни, считано от 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г. 
включително, да се преустанови разглеждането на дела в Районен съд -  
Гоце Делчев в открити съдебни заседания, с изключение на тези предвидени 
в чл. 329, ал. 3 от Закон за съдебната власт, както и други производства, но 
които важни обстоятелства по преценка на съдията - докладчик, налагат 
провеждане па насроченото съдебно заседание.

Указвам на съдиите от Районен*съд -  Гоце Делчев да пренасрочат делата си 
в разумен срок.

Страните и участниците по делата да бъдат уведомени за отлагането на 
делата по телефон или електронна поща.

За новите дати страните и участниците по делата да бъдат призовани с 
призовки, телефонно обаждане или електронна поща, като бъде надлежно 
удостоверен начинът на уведомяването им.

Съдебните служители незабавно да уведомяват съдебния администратор за 
отсрочените дела, за отразяването им в регистъра, който-се изпраща ежемесечно

Заповедта да се изпрати по електронната поща на всички съдии и съдебни 
служители от Районец съд -  Гоце Делчев, както и да се публикува на интернет 
страницата на Райойен съд -  Гоце Делчев, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати на ТО -  Гоце Делчев при РП 
Благоевград, Адвокатска колегия -  Благоевград и 0 3  „Охрана“ - Благоевград, а

2900 гр.Гоце Делчев, ул.”Отец Паисий” № 25, тел./факс съд. администратор 0751/60 181, 

тел./факс регистратура 0751/60 83 1-, е-таИ:соиП_§с1@аЬу.Ь§

ЗАПОВЯДВАМ:

във ВСС.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
РАЙОНЕН С Ъ Д - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

също и на електронния адрес на сектор „Връзки с обществеността“ към ВСС - 
ркр|У/'У88.щч11се.Ьщ за сведение.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на съдебния 
администратор. _____ ____________
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС -  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
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