
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОКРЪЖЕН СЪД -  ПАЗАРДЖИК

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 164
гр. Пазарджик , 01.04.2020 г.

Подписаната ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА СЕРАФИМОВА-
административен ръководител-председател на Окръжен съд - Пазарджик 
на основание чл.86, ал.1 от ЗСВ и приетите от Съдийската колегия на 
ВСС с Решение по протокол №9/15.03.2020 г., допълнени и 
актуализирани с Решения по протокол №10/16.03.2020 г., от работното 
заседание на колегията от 26.03.2020 г. и по протокол №11/31.03.2020 г. 
мерки за ограничаване на разпространението на C0VID-19 в страната

РАЗПОРЕЖДАМ:

1. ОТМЕНЯМ т. 6 от Разпореждане №156/16.03.2020 г.

2. Съдебният помощник Георги Малинов и съдебният деловодител 
Димитрийка Димитрова за периода от 01.04.2020 г. до 03.04.2020 г. да 
образуват в дела всички входирани до момента книжа, иницииращи 
съдебни производства, както следва -  Георги Малинов входирани 
книжа, иницииращи образуването на първоинстанционни граждански, 
търговски и въззивни граждански дела, а Димитрийка Димитрова да 
образуват в дела всички входирани до момента книжа, иницииращи 
съдебни производства по наказателни дела.

3. Образуваните съдебни дела по т.2-ра, както и последващите 
такива, да се разпределят между всички съдии, съгласно утвърдените с 
Разпореждане №845/11.12.2019 г. Вътрешни правила за образуване и 
разпределение на постъпващите дела в ОС -  Пазарджик.

4. УТВЪРЖДАВАМ График за дежурства на съдиите в Съдебната 
палата - Пазарджик за разглеждане и администриране на докладите им 
по делата /от съответните съдии докладчици/, както и за запознаване с 
новообразуваните им дела -  Приложение №1 -  неразделна част от 
настоящето Разпореждане.

5. УКАЗВАМ на съдиите, че следва да продължат работата си 
дистанционно от къщи и извън дадената им възможност, съгласно 
утвърдения График за дежурства в периода 06.04.2020 г. до 16.04.2020г.



6. ПРЕПОРЪЧВАМ на съдиите, попадащи в рискова група по
отношение заразяване с C0VID-19 да организират работата от дома си.

7. Утвърдените Графици с Разпореждане №838/10.12.2019 г. , а 
именно График за дежурствата на съдиите от ТО, ВГО, мл.съдиите и 
съд.секретари за разглеждане на ЧНД и ВЧНД и График за дежурствата 
през почивните и празнични дни остават непроменени.

8. Разпореждането да се изпрати чрез електронните пощи на 
съдиите и съдебните служителите, за сведение и изпълнение.

9. Копие от разпореждането да се изпрати на 0 3  „Охрана - 
Пазарджик", за сведение и изпълнение по отношение на т. 4.

10. Разпореждането да бъде изпратено на електронния адрес на 
сектор „Връзки с обществеността" към ВСС: pkp@vss.iustice.bg, като се 
приложи линк към съобщението, публикувано на интернет страницата 
на съда.
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4400 Пазарджик, ул. ”Хан Крум” № 3 
тел.: 034/409 500, факс: 034/409 501 

e-mail: pazardzhik-os@ justice.bg, www.court-pz.info
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