
 
 
 

З   А   П   О   В   Е   Д 
№  146 

 04.12.2020 г. 
 

 
Във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната, като 

съобразих обективните данни сочещи увеличение разпространението на заразата 
с COVID- 19 в съдебния район на Районен съд Велинград, броя на заболелите и 
поставени под карантина съдии и съдебни служители при РС – Велинград, броя 
на насрочените открити съдебни заседания, съответно страни, свидетели, вещи 
лица, които следва да се явят по тях, издадените заповеди от Министъра на 
здравеопазването, взетите решения по т. 4.5 и т.4.6 от протокол от 19.11.2020 
г.,  на Общото събрание на съдиите в Районен съд Велинград, с цел овладяване 
рисковете от разпространение на заразата, защита на живота и здравето на 
участниците в съдебните производствата, както и на съдиите и съдебните 
служители в Районен съд –Велинград, на основание  Раздел IX, т. 7 от Правила 
и мерки за работата на съдилищата в условия на пандемия, приети с Решение 
на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15 от 12.05.2020 
г., изменени и допълнени с Решение по протокол № 40 от 17.11.2020 г./, и на 
основание чл. 80 ал. 1 т. 1 от Закона за съдебната власт,  

 
З А П О В Я Д В А М: 

1. Да се отсрочат насрочените производства в Районен съд Велинград, 
на доклад на съдия И. Пенчева и съдия Н. Даскалова, с изключение на 
делата с неотложен характер по смисъла на чл. 329, ал.3 от Закона за 
съдебната власт, за периода от 07.12.2020 г. до 18.12.2020 г., 
включително.  

2. Насрочените в този период открити съдебни заседания, с изключение 
на делата с неотложен характер по смисъла на чл. 329, ал.3 от Закона 
за съдебната власт да се отсрочат от съответния съдия- докладчик по 
т. 1. 

3. Всички отсрочени открити съдебни заседания по т. 1 от настоящата 
заповед, да се насрочват от съдията- докладчик за разглеждане до 
05.02.2021 г., съобразно утвърдения график на дежурства на съдиите 
в Районен съд Велинград за м. януари и м. февруари 2021 г. при 



спазване Раздел II, т. 4 от Правила и мерки за работата на 
съдилищата в условия на пандемия .   

4. Съдебните секретари, да уведомят страните, техните пълномощници 
и другите участници в отсрочените производствата за 
обстоятелствата по т .1и т. 3 от настоящата заповед, като  

· Изпратят съобщение на посочения по делата електронен адрес и приложат 
разпечатка от съобщението по делото. 

· При липса на посочен електронен адрес, уведомяването да се извърши по 
телефон посочен по делата, чрез удостоверяване на дата, час на 
позвъняване и резултат. 

· При липса и на посочен телефон, уведомяването да се извърши, чрез 
връчване на съобщение. 
 

5. Информацията за отсрочените производства в Районен съд Велинград 
по т.1 да се обяви, чрез поставяне на съобщение на сайта на съда и на 
входа на сградата на съда. 
 

6. Призованите лица за насрочените за деня дела да се допускат и 
изчакват, както следва: 

· В съдебната сграда не се допускат лица с проява на остри респираторни 
болести. 

· При въведено от РЗИ ограничение в придвижването (пълно или частично) 
в конкретно населено място, респективно части от него, да не се допускат 
в Съдебната палата, лица с местоживеене в ограничената територия. 

· В съдебната сграда, да се допускат само страните и адвокатите в 
конкретното дело, като същите следва да спазват дистанция, съгласно 
указанията на здравните органи. Другите участници в конкретното 
заседание /свидетели, вещи лица и др. се допускат пред входа на съдебната 
зала, но не повече от трима наведнъж, а останалите изчакват пред входа на 
съдебната сграда, като влизат в същата поединично, след покана от състава 
на съда и извършване на проверка от служителите на ОЗ „Охрана“. 

· След изслушване на свидетелите и вещите лица, същите напускат 
съдебната сграда, освен ако съдебния състав реши друго. 

· Лицата изчакват пред входа на съдебната сграда, при спазване на 
дистанция, съгласно указанията на здравните органи. 
 

7. Стриктно да се спазва пропускателния режим в сградата на съда, като 
служителите на ОЗ „Охрана“ осъществяват постоянен строг контрол. 
 



8. В случай, че в населени места в съдебния район на Районен съд 
Велинград, респективно части от тях, е налице компактно население 
от заболели от коронавирусна инфекция и се обяви карантина от 
здравните власти в тях, да не се връчват съдебни книжа от 
призовкарите до отпадането й. Уведомяването за тези райони през 
този период да се извършва по телефон, ел. поща или факс. 

 
9. Да се изискват от вещите лица, назначени по делата електронни 
адреси, на които да се изпращат необходимите за изготвяне на 
експертизата документи. Заключенията по назначените експертизи, да 
се изпращат от вещите лица също по ел. път, като заключенията 
следва да бъдат подписани. 

 
10.  Съдиите и съдебните служители са длъжни да следят за стриктна 
хигиена на работните си места, да извършват проветряване и 
дезинфекция, да носят предпазни средства /маски, шлемове/, както и 
да спазват необходимата дистанция. 

 
11.  Магистрати и съдебни служители следва да ползват лични предпазни 
средства в общодостъпните помещения в сградата на Съдебната 
палата на Районен съд Велинград. 
 

12.  Справките по телефон да бъдат ограничени до дата на насрочване на 
дело, наличие на произнасяне по съответната молба, или произнасяне 
със съдебно решение. 

 
13.  Възлагам на съдебните служители да изпращат съдебни книжа по 
делата на посочените от страните електронни адреси при заявени 
такива. 
 

14.  Да се публикува съобщение на сайта на съда за следното: 
 

· Препоръчва се на страните, адвокатите и гражданите, да използват 
възможността да подават всички видове документи по висящи дела, 
включително жалби/протести против решения/присъди/определения, 
отговори на искови молби, отговори но жалби, както и искови молби, 
подписани с КЕП, на електронната  поща на съда-velingrad-rs@justice.bg, а 
при липсата му само, когато по конкретното дело предварително е 
подадена молба от съответната страна, че за комуникацията си със съда по 
него ще използва изрично посочен имейл адрес. В останалите случаи по 
пощата, или чрез лицензирани куриерски фирми. 
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· Препоръчва се на гражданите, които притежават квалифициран електронен 
подпис, да получават електронно свидетелство за съдимост от страницата 
на Министерство на правосъдието на адрес: https: //cs.mjs.bg/.  

· Препоръчва се на страните, адвокатите и гражданите, да използват 
възможността за извършване на справки по делата чрез Единния портал за 
електронно правосъдие /ЕПЕП/ и чрез интернет страницата на съда, както 
и на обявените на страницата на съда:    деловодство „насрочени дела“  - 
0359/ 5 68 66,  деловодство „свършени дела и архив“ - 0359/5 68 53. Указва 
им, че справките по телефон са ограничени до дата на насрочване на 
открито съдебно заседание по конкретно дело, наличие на произнасяне по 
съответната молба, или със съдебно решение, без посочване на конкретния 
резултат. 

· Препоръчва се на участниците в съдебния процес в случай на 
невъзможност за явяване в съдебно заседание, поради доказано заболяване 
от коронавирусна инфекция, поставяне под карантина, поради близък 
контакт с лице заразено с такава, да изпратят подписано 
Заявление/Уведомление на следният електронен адрес-velingrad-
rs@justice.bg, респективно факса на съда- 0359/5 68 52. Указва на 
участниците в съдебния процес, че в такива случаи, в посочен от съда срок, 
следва да бъде представено по конкретното дело доказателство, относно 
посочените в Заявлението/Уведомлението факти. 

· Препоръчва се на страните по дела, при подаване на искови молби и 
съдебни книжа да посочват електронен адрес и/или телефон, на който да 
бъдат призовани.  

Настоящата заповед, да се доведе до знанието на всички съдии и 
съдебни служители, за сведение и  изпълнение. 

Настоящата заповед, да се публикува на интернет страницата на съда. 
 
Копие от заповедта да се изпрати на председателя на АК-Пазарджик, 

до началника на ОЗ „Охрана“ – Пазарджик, до Административния 
ръководител на РП-Велинград, за сведение както и на електронния адрес на 
сектор „Връзки с обществеността“ към ВСС – pkp@vss.justice.bg. 
 

                                             АДМИНИСТРАТИВЕН  РЪКОВОДИТЕЛ- 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС- ВЕЛИНГРАД:   /п/ 

                                                                                              /Лилия Терзиева-Владимирова/ 
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