
 

         РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

РАЙОНЕН  СЪД – ПАНАГЮРИЩЕ     
       

   

 

 

З А П О В Е Д  № 68 
  гр. Панагюрище, 22.05.2020 г. 

 
 

Подписаната МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТАТАРЕВА-КРЪСТЕВА – И.Ф. 

Административен ръководител – Председател на Районен съд – Панагюрище, на 

основание чл. 80, ал.1 от ЗСВ, предвид решение по протокол № 16/19.05.2020 г., с 

което са допълнени Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на 

пандемия и във връзка с организацията на работа и достъп в сградата на РС – 

Панагюрище  

 

З А П О В Я Д В А М: 
 

Изменям Заповед № 62/14.05.2020 г., както следва: 

По т. 1. Достъпът до съдебната сграда се разрешава при следните условия: 
Всички влизащи в съдебната сграда трябва да носят защитни маски за лице  или 

друго средство, покриващо носа и устата (шал, кърпа, шлем и др.). При необходимост 

служителят на ОЗ „Охрана“ предоставя маска за еднократна употреба. 

Да се извършва задължителна дезинфекция на ръцете на влизащите в сградата. 

В съдебната сграда се допускат участниците в процесите (страни, адвокати, 

вещи лица, свидетели и други) не по-рано от 10 минути преди започване на 

конкретното дело. 
Участниците в следващите дела изчакват пред съдебната сграда, при спазване 

на необходимата дистанция, настъпване на обявения час на откритото съдебно 

заседание. 

Граждани за получаване на административни услуги в Регистратура, Бюро 

съдимост, Деловодство, Служба по вписванията, Съдебно-изпълнителна служба и 

Прокуратура се допускат по 1 (един) човек за съответната служба. Изчакването се 

осъществява пред съдебната сграда, при спазване на дистанция.  

В съдебната сграда не се допускат лица с проявена външна симптоматика на 

заболяването – COVID-19 

Контролът на достъпа в Съдебната палата – гр. Панагюрище се 

осъществява от служителите на ОЗ „Охрана“.  
 
По т. 3. Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по делата да се  

извършва по телефон или по електронен път,  като връчването и призоваването по 

електронен път се удостоверява със съответно отбелязване по делото, електронния 

запис от изпратеното съобщение и се прилага върнато потвърждение за електронно 
уведомяване. 

При липса на посочен по делото телефон или електронен адрес, призовки, 

съобщения и съдебни книжа се връчват и изпращат на хартиен носител, по обичайния 

ред. 



Служителят на Районен съд - Панагюрище, връчващ призовки, съобщения и 

съдебни книжа по делата да спазва указаните санитарно-хигиенни мерки, като 

използва лични предпазни средства – маска или шлем и други подходящи средства за 

безопасно извършване на дейността му. 

 
Допълвам Заповед № 62/14.05.2020 г. с т. 7 – т. 9 , както следва: 

7. При въвеждане от Регионалната здравна инспекция ограничение в 
придвижването (пълно или частично), да не се допускат в съдебната сграда живеещите 

в ограничената територия лица. 

Контролът на достъпа в Съдебната палата – гр. Панагюрище се 

осъществява от служителите на ОЗ „Охрана“.  

 
8. При дела със значителен обществен и/или медиен интерес и по решение 

на съдебния състав, в съдебните зали да се допускат журналисти, при стриктно 

спазване на указанията на здравните органи за ограничаване разпространението на 

заболяването, както и на настоящите Правила и мерки за работа на съдилищата в 

условията на пандемия. 

Да се допускат журналисти в съдебните зали след подадена предварителна 
заявка, направена до 3 (три) часа преди провеждане на насроченото открито съдебно 

заседание. 

В случаите, при които присъствието на журналисти в залата е невъзможно, с 

оглед спазване на принципа за публичност на съдебните производства, следва да се 

използват всички възможни технически средства за това, а именно: 

- излъчване на съдебни заседания в реално време чрез камера от съдебната зала 

на монитор в коридора пред залата или друго помещение в съда; 

- излъчване на съдебни заседания в реално време чрез стрийминг в платформи 

за видеосподеляне и социални мрежи (например: Ютюб, Фейсбук и др.) 
- създаване на аудио и/или видеозапис от съдебното заседание, който да се 

предоставя на медии и журналисти. 

 

9. Магистрати и служители, които се чувстват неразположени, да 

уведомяват своевременно прекия си ръководител, както и да не се явяват на работа, 

за което да представят съответен документ (болничен лист). 

 
Заповедта да се публикува на сайта на РС - Панагюрище и да се постави на 

таблото за съобщения. 

    Заповедта да се сведе до знанието на съдиите, ДСИ, Съдия по вписванията и 

съдебните служители чрез публикуване на вътрешната страница на съда. 
 

Копие от заповедта да се изпрати на Районна прокуратура – Панагюрище, 

Областно звено „Охрана“ за сведение и действия от тяхната компетентност и  на ВСС: 

pkp@vss.justice.bg. 

 
 

МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА-КРЪСТЕВА   (п) 
И.Ф. Административен ръководител-            

Председател РС – Панагюрище  


