РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК
З А П О В Е Д № 292/16.03.2020г.
На основание чл.80 от ЗСВ и с оглед решение на Съдийската колегия
на Висш съдебен съвет от 16.03.2020г.
Н А Р Е Ж Д А М:
ОТМЕНЯМ заповед № 279 от 11.03.2020г. на Заместник
административния ръководител - заместник -председател на Районен съд Пазарджик
ИЗМЕНЯМ заповед № 275 от 10.03.2020г. на Заместник
административния ръководител - заместник -председател на Районен съд Пазарджик, като в т.3, б."а" да се чете "по четири пъти на ден".
ДОПЪЛВАМ заповед № 288 от 16.03.2020г., като в т.1 се добавят
следните видове наказателни дела:
- Мерките по чл.72 и чл. 73 от НПК
- Процесуалните действия по реда на чл.146, чл.158, чл.161, чл.164 и
чл.165 от НПК
- Делата по чл. 72 от ЗМВР
Създава се т.19 - Всички административни услуги да се извършват на
принципа на "едно гише" - служба "Регистратура" на Районен съд Пазарджик при спазване на заповед № 275 от 10.03.2020г. и използване на
предпазни средства - маски, ръкавици и дезинфектанти.
УТВЪРЖДАВАМ график за работа за периода 16 март – 13 април
2020г. на Бюро "Съдимост", Информационен център на Районен съд Пазарджик, график за дежурствата на държавните съдебни изпълнители и
съдиите по вписвания.
Копия от заповед № 288 от 16.03.2020г. и от настоящата заповед да
се поставят на видно място в Информационния център на Съдебна палата Пазарджик, да се изпратят на ОЗ "Охрана - Пазарджик", Адвокатска
колегия - Пазарджик и на електронния адрес на сектор "Връзки с
обществеността" към Висш съдебен съвет - pkp@vss.justice.bg, като се
приложи и линк към съобщението, публикувано на интернет страницата на
Районен съд - Пазарджик.

Съобщение за предприетите мерки да се публикува на интернет
страницата на Районен съд - Пазарджик.
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на всички
съдии, държавни садебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни
служители за сведение и изпълнение.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК: /п/
/Веселка Златева/

