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З А П О В Е Д 

№170/14.05.2020 година 

 

ТАТЯНА СТАНЧЕВА-ИВАНОВА – И.Ф.АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ- 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд – Карнобат, 

 

Във връзка с отпадане на обявеното извънредно положение на 

територията на Република България след 13.05.2020 г., Решение на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15, т.1 от заседание проведено 

на 12.05.2020 г., относно приети  Правила и мерки за работа на съдилищата в 

условията на пандемия, на основание чл. 80, ал.1, т.1 от Закона за съдебната 

власт, 

 

 З А П О В Я Д В А М: 

 

Създавам следната организация на работа в Районен съд – Карнобат: 

I. Относно достъпа до съдебната сграда и работата на службите, 

работещи с граждани: 

 

1. В съдебната сграда се допускат страни по дела, техни пълномощници, 

адвокати, вещи лица, свидетели по конкретни дела, както и лица, 

които посещават сградата за получаване на административни услуги, 

включително и във връзка с дейността на държавен съдебен 

изпълнител, „Бюро съдимост“ и съдиите по вписванията.  

2. Организацията на административната дейност на съда,  свързана с  

приемане на книжа, обслужване на граждани, страни по делата, 

техните пълномощници и адвокатите се осъществява на „едно гише“ 

в обособената регистратура по граждански, наказателни и 

изпълнителни дела на партерния етаж. Обслужването се осъществява 

от съдебен служител всеки работен ден от 9,00 часа до 12,00 часа и от 

14.00 часа до 17,00 часа включително.  

3. Подаването на заявления за издаване на свидетелства за съдимост и 

искания за изготвяне на справки за съдимост се осъществява от Бюро 

съдимост всеки работен ден от 9,00 до 12,00 часа и от 14.00 до 17,00 

часа включително, при спазване на всички осигурени мерки за защита 

- изградена плексигласова преграда, маски, ръкавици, дезинфектанти 

и др. Заявлението за свидетелство за съдимост, следва да е 

предварително попълнено от гражданите. Бланки на заявления за 

издаване на свидетелства за съдимост – по образец, гражданите могат 
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да намерят на интернет страницата на съда или да получат в съда 

на обособеното гише от съдебния служител. Таксата може да бъде 

платена по банков път или на ПОС терминал в Бюро съдимост; 

4. Достъпът  в съдебната сграда се разрешава при следните условия: 

 Участниците по делата се допускат непосредствено преди започване 

на конкретното дело; 

 Всички лица, които влизат в съдебната сграда, преминават през 

дезинфекция, като за целта на входа на сградата е поставена стелка, 

напоена с дезинфекциращ разтвор и диспенсър със сензор за 

безконтактна дезинфекция на ръце.  

 В съдебната палата не се допускат лица с външна симптоматика на 

заразяване – температура, кашлица и др.   

5. Обслужването от  регистратурата на партера на съдебната сграда, 

Бюро съдимост и Служба по вписванията се осъществява при 

спазване на физическа дистанция от 1,5 – 2 метра, съобразно 

указанията на здравните органи; 

6. В съдебните заседания по делата не се допуска публика, вкл. 

стажанти, журналисти и други лица, извън участниците в конкретните 

производства; 

7. В съдебната сграда лицата се допускат с предпазни маски и ръкавици;  

8. Съдебната охрана не допуска повече от 1-2 лица за обслужване от 

Регистратура и Бюро съдимост, които изчакват спазвайки 

изискуемата дистанция помежду си – разстояние от 1,5 -2,00 метра;  

9. Справки по делата да се извършва на обявените в сайта на съда 

телефони, чрез регистрация в ЕПЕП и чрез заявление подадено по 

електронен път. 

10. Справки по делата чрез физически достъп, може се осъществява и 

след подаване на предварителна заявка (по телефон или на 

електронната поща на съда) от страната или неин пълномощник, при 

посочване на часа, в който ще се посети съда за запознаване с делото.  

11. Общата администрация на съда обслужва вещи лица, съдебни 

заседатели, граждани и адвокати всеки ден от 11,00 -12,00 часа и от 

15,00 -16,00 часа; 

12. Изплащането на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и 

други плащания ще се извършват по банков път.  В случай, че лицето 

не може да получи възнаграждението си по банков път, изплащането 

ще се осъществява в понеделник и сряда от 11,00 – 12,00 часа; 

13. В съдебните зали, Бюро съдимост и в съдебното деловодство на съда 

да се поставят предпазни прегради и да се извършва периодично 

дезинфекция; 

14. Дезинфектиране на всички ползваеми помещения в съдебната        

сграда,  включително стаята на арестанта и помещенията на 

съдебната охрана се извършва от чистача на съда;. 
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II. Относно режима на достъп до съдебните зали и провеждане 

на открити съдебни заседания 

 

1. 1.Призованите лица за насрочените за деня дела се допускат в 

съдебната палата, след влизането в съдебната зала на състава на 

съда и съдебния секретар. Същите изчакват пред съдебната 

сграда, в случаите,  когато е невъзможно да се спази разстояние 

между лицата, съгласно указанията на здравните органи;   

2. В съдебните зали се допускат само участниците - страни и 

техните пълномощници по делото, вещите лица и свидетелите. 

Препоръчвам свидетелите след изслушването им се 

освобождават и да напускат съдебната зала и сградата.  

3. Съдиите да насрочват делата през по-голям времеви интервал 

помежду им/ примерно през 15 минути/, предвид 

необходимостта от спазване на мерките за  физическа 

дистанция, проветряване и дезинфекция от чистача на съда. 

4. Препоръчвам разглеждането на делата по реда на чл.64, чл.65 и 

чл.270 от НПК, по които обвиняемите/подсъдимите лица са 

задържани да се организират чрез видеоконферентна връзка със 

Затвора гр.Бургас. 

5. Съдебните секретари изготвят ежедневно до 16,00 ч., списък на 

насрочените за следващия ден дела, съдържащ имената на 

страните, адвокатите/пълномощниците и другите участници в 

процеса, който се предоставя на служителя от съдебна охрана, 

за осъществяване на необходимия пропускателен режим в 

сградата и съдебните зали. 

6. При преценка от съдията - докладчик, че липсва обективна 

възможност за спазване на мерките за безопасност в съда, дело 

нарочено по график може да се отсрочи, след съгласуване с 

административният 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.   

7. Въвеждам електронен регистър, в който да се отразяват 

отсрочените по реда на т.6 дела, като се посочва номера на 

делото, съдията-докладчик, причина за отсрочване, дата на 

насрочване. Справка от регистъра за отложените по обективни 

причини дела да се изпраща ежемесечно на Съдийската колегия 

на ВСС. 

8. В случай, че съдебното заседание не може да бъде проведено по 

предварително определения за деня график, съдията –докладчик 

уведомява служителите на съдебна охрана, отговорни за 

пропускателния режим в сградата, за възможна забава в 

графика на заседанията за деня, като страните и 
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пълномощниците им бъдат уведомени за приблизителния час за 

разглеждане на съответното дело. 

9. С цел да не се допуска струпване на  хора пред съда и/или пред 

съдебните зали, препоръчвам на съдиите своевременно да 

прегледат графиците си с насрочени дела, като указвам на 

съдиите в бъдеще да не насрочват по няколко дела в един и 

същи час, както и да насрочват по-малък брой дела през по-

голям интервал от време помежду им.  

 С цел предотвратяване на опасността от зараза за съдиите, 

прокурорите, адвокати, служители  и участници в процесите, 

и.ф. административен ръководител ще осъществява контрол по 

насрочване на делата за едно съдебно заседание.  

 

III. Относно подаване и получаване на съдебни книжа по електронен 

път. Информация по електронен път или по телефон. 

 

1. Препоръчително е исковите молби, отговорите на исковите 

молби, жалби/протести срещу присъди/решения и определения 

да се подават по пощата или чрез лицензирани куриерски фирми 

на адрес: гр. Карнобат, ул. „Георги Димитров“ №2 и само при 

невъзможност подаването да се осъществява на регистратурата. 

2. Препоръчително е документи по висящи дела да се изпращат 

чрез електронна поща или на факс, публикувани на интернет 

страницата на  съда. Съдебни книжа, извън тези по т.1 могат да 

се подават чрез ЕПЕП, ако са подписани с квалифициран 

електронен подпис и при наличие на функционална възможност 

за това.  

3. Препоръчвам справките по дела да се извършват на телефоните, 

обявени на страницата на Районен съд – Карнобат, на обявените 

електронни пощи на съда, както чрез Единния портал за 

електронно  правосъдие (ЕПЕП); 

4. Вещите лица да посочват електронни адреси, на които да им се 

изпращат необходимите за изготвянето на експертизата 

документи. Заключенията по назначените експертизи да се 

подават по електронен път или по пощата. 

5. Страните се снабдяват с документи по делата от регистратурата, 

след предварително подадено заявление по електронна поща и 

резолюция на съдия-докладчика; 

 

IV. Относно призоваването и дейността на призовкаря в съда 

 

1. Призоваването по делата да се осъществява основно по телефон 

или на електронен адрес със съответното удостоверяване, до 

официалното обявяване на отпадане на риска от зараза, при 
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невъзможност връчването се осъществява по реда на чл.43 и сл. 

от ГПК. 

2. В своята дейност по призоваването призовкаря и заместващият 

го служител да се снабдяват ежедневно с необходимия брой 

висококачествени маски, ръкавици, дезинфектант за безопасно 

извършване на дейността им. 

 

 Задължавам системния администратор на съда да публикува на 

интернет страницата на съда каталог на всички електронни услуги, които 

се извършват в съда, както и актуалните електронни адреси. 

Задължавам работник поддръжка в съда, а в негово отсъствие 

чистача на съда да осигурят предпазни маски и ръкавици за еднократна 

употреба на входа на съда. 

През времето от 08.00 до 09.00ч. и от 12.00 до 14.00ч.чистачът на 

съда да осъществява дезинфекция на общите части и помещенията с 

обществен достъп.  

        Задължавам работник поддръжка в съда, да прибере в сутерена на 

съдебната сграда всички пейки, намиращи се в коридорите на първи, 

втори и трети етаж на съда.  

 Възлагам на системния администратор на съда да публикува 

настоящата заповед на Интернет страницата на съда.    

 

 

 

И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН   

  РЪКОВОДИТЕЛ-РЕДСЕДАТЕЛ НА КбРС: 

                                                                       /Татяна Станчева-Иванова/ 


