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 З А П О В Е Д 
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гр.Шумен, 14.05.2020 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: 

 
Относно режима на достъп до съдебните зали и провеждане на открити съдебни 
заседания 

 
1.Делата да се насрочват в графиците през по –голям времеви интервал помежду 

им, като се има предвид, че е необходимо залите да бъдат проветрявани и 
дезинфекцирани. Преценката за времевия интервал е на съдията – докладчик. 

2. Да се оборудват зала № 1 и зала № 2 на етаж първи от съдебната палата, така 
че да има възможност да се провеждат заседания чрез видеоконферентна връзка. 

3.Когато няма обективна възможност за спазване на мерките за безопасност, 
делото във вече обявен и подготвен график може да се отсрочи, след съгласуване 
между съдията и административния ръководител на съда за друга дата, към която би 
могло да се осигури нормалното му разглеждане или по обоснована преценка за период 
след отпадане на опасността от заболяването. 

4.В Районен съд Шумен се въвежда електронен регистър, в който ще се 
отразяват делата по т.3 от настоящата заповед. В регистъра ще се посочват номерът на 
делото, съдията-докладчик, причина за отсрочване, дата на насрочване. Справка от 
регистъра за отложените по обективни причини дела да се изпращат на Съдийската 
колегия на ВСС ежемесечно. 

5. Указва на съдиите да не насрочват няколко дела в един и същи час, както и 
при възможност да насрочват по.малък брой дела през по-голям интервал от време. 
Насрочването и разглеждането на делата в открити заседания следва да е съобразено с 
всички указания на здравните органи с цел предотвратяване на всякакви опасности от 
зараза за съдии, прокурори, адвокати, служители и участници в процеса. 

6.Да не се допуска публика по делата, вкл. Стажанти, журналисти и др.лица 
извън участниците в конкретните производства. 

7.Допускането на участниците в процеса да става 5 минути преди започване на 
конкретното дело. Могат да се допускат и участници в следващите максимум две дела, 
когато е възможно да се спази дистанция между лицата, съгласно указанията на 
здравните органи. При невъзможност за осигуряване на дистанция участниците в 
процеса изчакват пред сградата на съдебната палата. В зависимост от възможностите, 
вещите лица по делата е препоръчително да изчакват извън съдебните сгради или 
залите до поканването им, а свидетелите непосредствено след изслушването им да 
напускат съдебните зали и сградите, освен ако съдебния състав реши друго. 

8.Ограничаването на публичността на съдебните процеси  да се компенсира, 
като се представя на интернет страницата на съда и на медиите информация за делата с 
обществен интерес. 

9.Призовкарите да бъдат снабдени с предпазни шлемове и подходящи средсва за 
безопасно извършване на дейността им. В квартали на града с компактно население на 



болни от COVID-19 или под карантина, установено то здравните власти да не се 
връчват книжа от призовкари до отпадане на обективната причина. 

10. Препоръчително е при възможност справките по дела да продължават да се 
извършват чрез отдалечен достъп както и по телефоните, обявени на сайта на Районен 
съд Шумен или по електронен път на обявения  електронен адрес. 

11. Всички мерки, а именно организационни, технически и др., по отношение на 
достъпа до сградата, общите части, пропускателен режим и др. са регламентирани в 
Заповед № РД-07 -76/ от 13.05.2020г. и № РД-07-78/14.05.2020г. на административния 
ръководител – председател на Окръжен съд Шумен, същите ще бъдат прилагани в 
Районен съд Шумен. Поради което следва да се сведат до знанието на служителите и 
съдиите за сведение и изпълнение. 

 
  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/ 


