
           

 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

             РАЙОНЕН СЪД - БЯЛА 

 
 

 

 

З А П О В Е Д 

№  155 

       гр.Бяла,  28.05.2020 г. 
 

                          На основание чл.80 от Закона за съдебната власт и 

Решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по протокол № 16 

от заседание, проведено на 19.05.2020 г. 

 

  

                                       РАЗПОРЕЖДАМ: 

 

1. Променям Заповед № 147/14.05.2020 г.  относно правилата и  

мерките за  работа на Районен съд – Бяла в условията на пандемия, считано 

от 28.05.2020г., както следва:  

- 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, подадена в Регистратурата на 

Районен съд – Бяла най-малко 2 часа преди съдебното заседание. Молбата 

се входира и се  докладва  веднага  за резолюция от съдията – докладчик. 

Съдията – докладчик се произнася по молбата, като при уважаването и се 

допускат в съдебната зала журналисти при стриктно спазване на 

указанията на здравните органи за ограничаване разпространението на 

заболяването, както и на Правилата и мерките за работа на съдилищата в 

условията на пандемия. 

- Допускането на журналисти следва да бъде съобразено с 

 предмета на делото и с това налице ли са основанията на чл. 263 НПК и 

чл.136 от ГПК  за разглеждане на делото при закрити врати. 

- В случаите, при които присъствието на журналисти в  

залата е невъзможно при условията на предходната точка, за спазване на 

принципа на публичност на съдебните производства, следва да се 

използват технически средства, по преценка на съдията – докладчик. 

2. Изменям Заповед №  147/14.05.2020 г. като навсякъде в  

текстовете, в които е предвидено задължителното носене на маски и 

ръкавици, отпада изискването за носене на ръкавици.  

3. Настоящата Заповед да бъде публикувана на интернет  

страницата на Районен съд – Бяла. 

  



           

 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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Препис от  Заповедта да се връчи на  магистратите и съдебните 

служители от Районен съд - Бяла за сведение и изпълнение. 

 

 

 

                                           ГАЛЕНА ДЯКОВА 

                                           И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - БЯЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
7100 Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І“ № 6 

тел.: 0817/7 31 13, факс: 0817/7 31 13 


