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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

ОКРЪЖЕН СЪД - ТЪРГОВИЩЕ 
 

 

 

 
З А П О В Е Д  

№  АЗ 43 / 12.03.2020 г. 

 

На основание чл.86 ал.1, т.2  и ал.2от ЗСВ, във връзка с чл.4, ал.1, вр. 

чл.3, ал.1 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд, поради 

необходимост от въвеждане на мерки за ограничаване разпространението 

на вирусни заболявания в Съдебната палата град Търговище 

 

 

РАЗПОРЕЖДАМ: 
 

Считано от 12.03.2020 г. до 10.04.2020 г., насрочените в Окръжен съд 

Търговище дела да се гледат при следните ограничения и допълнителни 

мероприятия по хигиенизиране на помещенията и общите части в сградата 

на Съдебна палата: 

1. Определям работно време с граждани за деловодства, 

регистратура и за присъствието на страните и участниците по дела в 

открити съдебни заседания, както следва: 

- начален час на работа с граждани, както и за провеждане 

на открити съдебни заседания - 9:00 ; 

- краен час за провеждане на открити съдебни заседания и 

работа с граждани -16:00. 

- Въвеждам промени в непрекъснатата работа на деловодствата 

и службите на съда, като се ограничава достъпа до общите части на 

сградата и съдебните зали, с оглед необходимостта от провеждане на 

дезинфекция на помещенията в периодите от 11:00 до 11:30 часа, и от 

15:00 до 15:30 часа. 

 

2. Всички посетители на съдебната палата следва да спазват 

указанията на служителите на ОЗ „Охрана“ относно ограничаване достъпа 

до сградата и мерките за задължителна дезинфекция. 

 

3. Дежурните да допускат в сградата само лицата, призовани по 

конкретно дело в часа на насрочване. Да не се допускат граждани и 

участници по съдебни дела в посочените времеви периоди за дезинфекция, 

а присъстващите към началото на тези периоди в съдебните помещения да 

ги напуснат. 
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4. Насрочените дела за откритите съдебни заседания да започват 

в указаните от съда часове. В случаите, в които часът за разглеждане на 

дела съвпада с период за дезинфекция, графикът се съобразява с 

въведените ограничения (делата ще бъдат разглеждани в същия ден, след 

отпадане на ограничението необходимо за провеждане на дезинфекция). 

 

5. В периодите за дезинфекция да бъдат третирани всички подови 

повърхности, както и на парапети, брави, адвокатски маси, плотове в 

деловодства, съдебни зали, асансьорна кабина, сервизни помещения и 

всички служби с обичаен достъп на посетители. 

 

6. Да се спазват указанията в т.31, II от Протокол № 8 от 

заседание на СК на ВСС, проведено на 10.03.2020 г. и Алгоритъма за 

дезинфекционни мероприятия, изпратен от Регионалната здравна 

инспекция. 

7. Препоръчително е максимално използване на възможностите 

за отдалечен достъп от гражданите и адвокатите, за което на входа на 

сградата да се поставят информационни табла с телефоните за справки в 

деловодствата и електронните адреси на съда. 

8. Съдебният администратор да съгласува с административните 

ръководители на останалите институции график за дезинфекциране на 

фоайетата на двата входа на Съдебната палата. 

 

  

Контролът за изпълнение на заповедта да се извършва от съдебния 

администратор на ОС - Търговище. 

Настоящата заповед да бъде поместена на интернет страницата на 

ОС – Търговище и на вътрешната страница на съда за запознаване на 

всички съдии и служители. 

Копие от заповедта да се връчи на Административните ръководители 

на Административен съд, Окръжна прокуратура, Районен съд, Районна 

прокуратура и Областно звено „Охрана“ за сведение и изпълнение.  

 

 

 

 

  

12.03.2020 г.   И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН 

гр. Търговище   РЪКОВОДИТЕЛ   

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА ОС ТЪРГОВИЩЕ   

 / Т. ПЕТКОВ/ 
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