
           

 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

        РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО 

 
 

  

ЗЗААППООВВЕЕДД  

№ РД – 13 - 152 

гр. Севлиево, 21 май 2020 г. 

 

На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с 

решение по протокол № 16 от заседанието на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет, проведено на 19.05.2020 г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

I.Изменям т.I.3. от Заповед № РД-13-149 от 13.05.2020 г. на Районен 

съд – Севлиево, както следва: 

Всички влизащи в съдебните сгради трябва да носят маски (в случай 

че нямат, да бъдат осигурени и налични на входа).  

II.Изменям т.I.7. от Заповед № РД-13-149 от 13.05.2020 г. на 

Районен съд – Севлиево, както следва:  

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

решение на съдебния състав, в съдебните зали да се допускат журналисти 

след предварителна заявка, при стриктно спазване на указанията на 

здравните органи за ограничаване разпространението на заболяването, 

както и Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на 

пандемия, приети от Съдийската колегия на ВСС. 

1.7.2. В случаите, при които присъствието на журналисти в залата е 

невъзможно и при условията на предходната точка, за спазване на 

принципа за публичност на съдебните производства, да се използват 

всички възможни технически средства за това, като например: 

- 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. 

1.7.3. На интернет-страницата на РС - Севлиево да се посочат реда и 

условията за изпълнението на мерките по т. 1.7.  

III.Изменям т.I.8. от Заповед № РД-13-149 от 13.05.2020 г. на 

Районен съд – Севлиево, както следва:  



5400 Севлиево, ул. Стефан Пешев № 6 

тел.: 0675/30961, факс: 0675/33880 
 

При невъзможност от прилагане на някои от мерките по т. 1.7 по 

дела със значителен обществен и/или медиен интерес, съдебния протокол 

от проведено заседание да бъде публично обявен, незабавно след 

подписването му. 

IV. При въведено от Регионална здравна инспекция ограничение в 

придвижването /пълно или частично/, да не се допускат в съдебните сгради 

живеещи в ограничената територия лица. 

V. Съдебни книжа могат да се подават с валиден КЕП /квалифициран 

електронен подпис/ чрез посочените на интернет - страницата на съда 

електронни адреси. При наличието на предварително изразено писмено 

съгласие, изпращането на съдебни книжа по електронен път да се 

извършва на заявените от страните и/или техните представители 

електронни адреси. 

По същия начин да се процедира и при работата с вещите лица, 

назначени за допуснати по делата експертизи, като изпращането на 

съдебните книжа, необходими за тяхното изготвяне, както и входирането 

на вече изготвените експертизи, да се извършва по електронен път. Тази 

възможност да се прилага в случаите, в които експертизата би могла да 

бъде изготвена без физическото използване на материали, съдържащи се в 

самото дело. 

VI. 1. Изменям т.III.3. от Заповед № РД-13-149 от 13.05.2020 г. на 

Районен съд – Севлиево, както следва: 

Посоченият режим се прилага и за Бюрото за съдимост, и за архива, 

и за служителите, обслужващи дейността на ДСИ. 

2. Изменям III.4. от Заповед № РД-13-149 от 13.05.2020 г. на 

Районен съд – Севлиево, както следва:  

Службите на общата администрация да работят с вещи лица, съдебни 

заседатели, граждани и адвокати по следният работен график:  

сутрин от 9.00 -12.00 ч., след обяд 14.00-16.00 ч. 

С настоящата заповед да се запознаят съдиите и съдебните 

служители на Районен съд Севлиево – за сведение и изпълнение.  

Изменението да се отрази от системният администратор на 

официалната електронна страница на Районен съд – Севлиево.  

Копие от заповедта да се изпрати по електронен път на Висш 

съдебен съвет, Районна прокуратура - Севлиево и Областно звено „Охрана 

– Габрово“ за сведение. 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ 

И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН 

РЪКОВОДИТЕЛ 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - 

СЕВЛИЕВО  


