
           

 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

             РАЙОНЕН СЪД – БЯЛА 

 
 

 
 

 
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА РАЙОНЕН СЪД –БЯЛА В 

УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ 

 

 

          І. Достъп до сградата на Районен съд – Бяла. 

              1. Достъпът на гражданите до сградата на Районен съд – Бяла да се 

 извършва при спазване на действащите към съответния период противоепидемични 

мерки,  въведени със заповед на министъра на здравеопазването, като отпада 

ограничението да се допускат само страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели по 

конкретни дела и потребители на административни услуги, както и изискването те да 

влизат непосредствено преди започване на конкретно дело. 

              2. В случаите, когато е невъзможно да се спази дистанция между лицата, 

съгласно указанията на здравните органи, да се изчаква пред сградата на съда. 

              3.  Разрешава се ползването на пейките и бюрото в коридорите на съда, а в 

съдебните зали могат да влизат участниците по насрочените дела, при спазване на 

действащите към съответния период противоепидемични мерки. Вещите лица могат да 

изчакват извън залите до поканването им по делото. 

               4. Отпада изискването журналисти да влизат в съдебните зали, само по дела 

със значителен обществен и/или медиен интереси след предварителна заявка. 

              5. Служителите на ОЗ Охрана да осъществяват контрол, насочен към 

недопускане на лица с външно проявена симптоматика на заболяването. 

              6. Изчакване пред сградата на съда да се извършва само в случаите, когато е 

невъзможно спазване на дистанция между лицата, съгласно указанията на  здравните 

органи или тези в настоящата заповед. 

              7.   Всички влизащи в сградата на Районен съд – Бяла трябва да носят маски. 

Лица без маски да не се допускат. 

              8.  Пред Регистратура,  в служба деловодство и в служби СИС и  Архив да не се 

допускат по-вече от двама посетители поради невъзможност от спазване на дистанция. 

              9. Запазва се създадената организация за извършване на  административната 

дейност на Районен съд – Бяла, свързана с приемане на книжа от служителя на 

Регистратурата на съда, при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със 

заповед на министъра на здравеопазването.            

10. Деловодството на Районен съд- Бяла, служби Архив, Бюро  съдимост и 

 СИС работят с граждани и адвокати: сутрин от 9.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 12.30 

ч. до 17.00ч. През времето от 08.00ч. до 09.00ч. и от 12.00ч. до 12.30 ч. да се извършва 

основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп. 

11.  Възстановява се реда за провеждане на стажовете на стажант-юристите. 

         ІІ. Относно призоваването – запазва се създадената организация за подаване и 

получаване на съдебни книжа по електронен път. 

        ІІІ.Относно призоваването- при възможност, призоваването по делата да се 

осъществява по телефон или на ел.адрес., със съответното удостоверяване, до 

официалното обявяване на отпадане на риска от зараза. 

        ІV. Относно съдиите и съдебните служители – запазва се създадената 

организация на работа.    

        V. Мерки за безопасност. 



7100 Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І“ № 6 

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

1.  Запазва се дезинфекцията на входа на Районен съд – Бяла, на всички гишета 

 и в служебните помещения – за ползването им от съдиите и съдебните служители. 

2.  Запазва се създадената организация за дезинфекция и последващо 

 проветряване на всички работни  помещения в Районен съд – Бяла, да се извършват без 

присъствие на магистрати, съдебни служители, адвокати и граждани. Запазва се 

дезинфекцията на съдебните зали, която да се извършва между делата и/или съобразно 

с разпорежданията на председателите на съдебните състави. 

3.Запазва се дезинфекцията на работните повърхности в 10.00ч и в 15.00ч. 

           4. Запазват се монтираните защитни прегради в съдебните зали. 

            5. Делата да се насрочват в графиците през по-голям времеви интервал, като се 

има предвид, че е необходимо проветряване и дезинфекция на залите. 

        ІІІ. Заключителни разпоредби. 

               Настоящите Правила и мерки за работата на Районен съд – Бяла в условията на 

пандемия, да се публикуват на интернет страницата  на Районен съд – Бяла. 

              Същите да бъдат връчени и на служителите на ОЗ Охрана  за сведение. 

 

             Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 148/03.06.2021 г. на 

Административния ръководител – Председател на Районен съд – Бяла, в изпълнение на 

приетите с Решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по протокол № 

21/01.06.2021 г. „Правила и мерки за работа на съдилищата в условия на пандемия.   

 

     

 

 

 

 

 

 

 


