
О К Р Ъ Ж Е Н    С Ъ Д    -   Р У С Е 

                    

З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ 208 

гр. Русе, 30.05.2012 год. 

 

 

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 56, ал. 1 и ал. 

2 във връзка с § 1а, б.”е” от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето 

 

РАЗПОРЕЖДАМ: 

 

1. Забранявам  тютюнопушенето  в сградата на Съдебната палата в помещенията 

с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към 

тях със спомагателно и обслужващо предназначение, в т.ч. съдебни зали, 

фоайета, стълбища, коридори, тоалетни, тераси, считано от 01.06.2012 г. 

2. Нарушителите на т. 1 от Заповедта носят отговорност по чл. 218, ал. 1 от 

Закона за здравето - глоба от 300 до 500 лв., а при повторно извършване на 

същото нарушение - от 500 до 1000 лв. 

3. Заповедта да бъде оповестена на интернет страницата на съда, на 

информационните табла при служебния вход и този за граждани и на видно 

място във всяко фоайе на сградата на Съдебната палата. 

4. Копие от Заповедта да бъде връчено на ръководителите на всички институции, 

помещаващи се в сградата на Съдебната палата, за организиране на 

мероприятия по изпълнението и.   

5. Заповедта да се доведе до знанието на съдиите и съдебните служители от 

Окръжен съд Русе срещу подпис, за сведение и изпълнение. 

6. Да бъдат премахнати знаците, указващи досега обособените зони за 

тютюнопушене в сградата на Съдебната палата. 

7. Да бъдат поставени знаци, указващи забраната за тютюнопушене на видни 

места при входовете на сградата на Съдебната палата, както и  във фоайетата 

на всеки етаж. 

8. Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Емил Иванов – началник 

служба стопанисване и управление на съдебна сграда и имущество. 

9. Отменям Заповед № 26/10.02.2005г на адм.ръководител на РОС. 

        

Копие от настоящата заповед да се връчи на лицата, ангажирани с 

изпълнението и. 

 

 

        АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ НА РОС :…………….. 

                                                                                            / Д. АЛЕКСИЕВА / 


