
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

Районен съд – Панагюрище уведомява, че от 14.05.2020 г. е 

възобновено разглеждането на всички видове дела. 

Посетителите 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. При влизане в сградат се извършва задължителна 

дезинфекция на ръцете. Не се допускат лица с проявена външна 

симптоматика на заболяване. В сградата следва да се спазва необходимата 

дистанция. 

Справките по дела да се извършват на телефон 0357 888 42 – 

служба „Деловодство“ и по електронна поща на електронен адрес: 

panagyurishte-rs@justice.bg и rspan@mail.bg. 

Работно време за предоставяне на административни услуги и 

свидетелства за съдимост - всеки работен ден от 09,00 до 12,00 часа и от 

14,00 до 17,00 часа. 

При дела със значителен обществен и/или медиен интерес и по 

решение на съдебния състав, в съдебните зали 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. 

За допускане в съдебната зала е необходимо медията да подаде 

предварителна заявка, не по-късно от 3 (три) часа преди започване на 

насроченото открито съдебно заседание 

В случаите когато не може да се осигури необходимата дистанция на 

присъстващите в съдебната зала, с оглед спазване на принципа за 

публичност на съдебните производства, ще бъде предоставена възможност 

със следните технически средства: 

- 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. 

 

 
 

 


