
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛЕВЕН 
 

5800 Плевен,       Администрация: тел.: 064/899 900; факс: 064/807 638 

 ул. „П.Р.Славейков”, № 21     e-mail: mail@ac-pleven.org 

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 123 

гр. Плевен, 22.10.2020 година 
 

                На основание чл. 93, ал. 1, т. 1  и ал.2 от Закона за съдебната власт ,  

Заповед № РД - 01 - 609 от 21.10.2020 година на Министерството на 

здравеопазването  и заповед № РД - 01- 205 от 20.10.2020 година на 

Регионална здравна инспекция – гр. Плевен, 

 

НАРЕЖДАМ : 

 

            1. За периода от 22.10.2020 година до 30.11.2020 година да се спазват 

всички противоепидемични мерки съгласно Заповед № РД - 01 - 609 от 

21.10.2020 година на Министерството на здравеопазването  и заповед № РД - 

01- 205 от 20.10.2020 година на Регионална здравна инспекция – гр. Плевен. 

   2. На територията на сградата да се спазва физическа дистанция най-

малко 1.5 м.  

           3. Да не се допускат до работни помещения лица с прояни на остри 

респираторни болести   ( повишена температура, кашлица, затруднено дишане, 

загуба на обоняние , нарушение или загуба на вкуса и др. ) . 

           4. Задължително да се ползват защитна маска за лице или предпазен 

шлем от всички съдебни служители, съдии, прокурори, граждани . 

   5. Да се извършва учестена дезинфекция на всички работни помещения 

и общите части в сградата четири  пъти на ден, както следва : 

• За времето от 8.00 часа до 8.30 часа, от 15.00 часа до 16.00 часа 

и от 17.00 часа до 18.00 часа да се почистват с подходящ дезинфектант 

дръжките на бравите, бюрата и откритите повърхности в помещенията, където 

имат достъп граждани и адвокати. 

• От 12.00 часа до 14.00 часа – цялостна дезинфекция / коридори, 

стълбища, кабинети /. 

           6. Да се продължи да се извършва дезинфекция на съдебните зали след 

всяко съдебно заседание  

            7. Продължава действието на всички предходни заповеди, издадени във 

връзка с работата  на  Административен съд Плевен по време на пандемия. 

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на съд.администратор 

и служител от Звено „ Охрана “. 

  Настоящата заповед   да  се    публикува на интернет страницата на 

съда,  в мрежово устройство „G“  на съда – папка „ Заповеди 2020  за сведение 

и изпълнение и се доведе до знанието на служителите от ОЗ „ Охрана “.  

Същата да се изпрати на н-к ОЗ „ Охрана „ Плевен. 

ДАНИЕЛА ДИЛОВА  - АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ПЛЕВЕН  

   
Изготвил : Ивалина Иванова – Човешки ресурси  


