
Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д  -  Г Р. Ш У М Е Н 
 

 З А П О В Е Д 
РД - 13 
№ 189 

гр.Шумен, 13.05.2020 г. 
 

 
На основание чл.80, ал.1, т.1 от ЗСВ  и във връзка с решение на ВСС Съдийска колегия 
по протокол № 15 от 12.05.2020г.за работата на съдилищата в условията на пандемия  
 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
1.В Районен съд Шумен се допускат страни по дела, адвокати, вещи лица, 

свидетели по дела, както и лица, които посещават сградата за получаване на 
административни услуги във връзка с дейността на Бюро съдимост, държавни съдебни 
изпълнители или съдии по вписванията. Всички влизащи в съдебните сгради трябва да 
носят маски и ръкавици. 

2.Достъп се разрешава след дезинфекция при влизане и спазване на дистанция 
между лицата, съобразно указанията на здравните органи. В деловодствата се допуска 
влизане на не повече от 2-двама човека при спазване на дистанция. 

3.Запазва се организацията на административната дейност, свързана с приемане 
на книжа, обслужване на граждани и адвокати на принципа на „едно гише“ / на първи 
етаж на съдебната палата, непосредствено до входа/ до деловодствата на втори етаж се 
допускат само граждани и адвокати, които следва да осъществят справки само чрез 
физически достъп до делата. След всеки посетител се дезинфектира с препарати. 

4.С оглед опазване здравето на всички работещи в съдебните сгради и това на 
посещаващите ги, деловодствата на Районен съд Шумен ще работят с граждани и 
адвокати със следното работно време: сутрин от 09.00ч. до 12.00ч., след обяд 14.00ч. -
17.00ч. През времето от 08.00ч. до 09.00ч. и от 12.00ч. до 14.00ч. да се извършва 
основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп. Този режим 
се прилага и за Бюро съдимост и за служителите от държавен съдебен изпълнител. 

5.Представянето на документи в счетоводството на Районен съд Шумен по 
повод изплащане на възнагражденията на вещи лица, съдебни заседатели и всякакви 
други плащания ще се извършва всеки първи вторник и сряда от месеца. 

6.Съдебни книжа могат да се подават с квалифициран електронен подпис на 
следния електронен адрес на РС Шумен: rssh@court-sh.org 

7.При подаване на книжа в РС Шумен страните и техните представители могат 
да посочват  електронни адреси и телефони за връзка, като заявят изрично, че искат да 
бъдат призовавани, уведомявани по телефон, както и да им бъдат изпращани съдебни 
книжа по електронен път. 

8.При възможност призоваването по дела ще се осъществява по телефон или на 
електронен адрес със съответното удостоверяване, до официалното обявяване на 
отпадане на риска от зараза. 
  Заповедта да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение, да се 
публикува  за гражданите на интернет страницата на съда.                           
 
 

Административен ръководител  РС Шумен: Ем. Ангелов 


