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З А П О В Е Д  № РД  214/16.11.2020г. 

 

ОТНОСНО: Промяна на работното време с граждани и адвокати 

 

С оглед намаления състав съдебни служители във всички служби на 

Окръжен съд Пловдив, работещи по график, считано от 16.11.2020г. с цел 

превенция от заразяване с коронавирусна инфекция, и необходимостта 

постъпилите през деня книжа да бъдат обработени в съответните деловодства, 

е налице необходимост от въвеждане на промяна в работното време с 

граждани/адвокати/страни и намаляването му с един час, поради което и на 

основание чл.86, ал.1, т.1 от ЗСВ 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

1. Считано от 17.11.2020г. работното време на Регистратура Окръжен 

съд Пловдив и всички деловодства и служби към съда, работещи с граждани/ 

страни по дела/адвокати е от 09.00ч. до 12.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч. 

2. Да се публикува на интернет страницата на Окръжен съд Пловдив 

ясно открояващо се съобщение за промените в организацията на работа на 

съда с препратка към самата заповед. В съобщението да се напомни на 

граждани/страни по дела/адвокати, възможността да правят справки по 

телефон и/или в информационния център пред Съдебната палата. 

3. Заповедта да се сведе до знанието на всички съдии и служители чрез 

публикуването й на вътрешната информационна страница. 

4. Копие от заповедта да се изпрати на Председателя на Апелативен съд 

Пловдив, Председателя на Районен съд Пловдив, Окръжния прокурор при 

Окръжна прокуратура Пловдив, Председателя на Съвета на адвокатската 

колегия Пловдив, Директора на клон „Пловдив-България“ към ЦКБ АД, 

ползващ изнесен офис в сградата на Съдебна палата Пловдив, и местното 

регистърно бюро към ЦРОЗ, помещаващо се в сградата на Съдебна палата 

Пловдив, за сведение, както и на Директора на РД „Охрана“ Пловдив за 

сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати по имейл и на 

Висшия съдебен съвет, сектор „Връзки с обществеността“.  

5. На всички деловодства и служби в Окръжен съд Пловдив засегнати от 

промяната в работното време да се поставят съобщения ясно указващи това, 

както и че на едно гише се обслужва само по едно лице, останалите изчакват 

навън при спазване на дистанция от минимум два метра. 
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6. Цялостния контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на 

Съдебния администратор, на който да се връчи препис. 

 

                                                             РОЗАЛИЯ ШЕЙТАНОВА: 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН 

                                                             СЪД ПЛОВДИВ  

 


