
Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д - Р У С Е

З А П О В Е Д

№ РД-13-268/29.05.2020 г.

На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, във връзка с Решение по т. 1 от 
Протокол № 16 от 19.05.2020 г. от заседание на Съдийската колегия на Висшия 
Съдебен съвет,

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

Изменям Заповед № РД-13-251/14.05.2020 г., като:
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 отправена писмено до съответния състав по съответното 
дело преди датата на провеждане на заседанието, с посочен телефон за контакт, 
при стриктно спазване на указанията на здравните органи за ограничаване 
разпространението на заболяването и на Правилата и мерките за работа на 
съдилищата в условията на пандемия, приети от Съдийската колегия на Висшия 
съдебен съвет. Журналистите да се допускат в сградата, само ако са включени в 
списъка със страните и свидетелите по конкретното дело, който се предоставя на 
служителите от 03 „Охрана“ - Русе към ГД „Охрана“.

2. В случаите, при които присъствието на журналисти в залата е 
невъзможно при условията на т. 1, за спазване на принципа за публичност на 
съдебните производства, следва да се използват следните технически средства:

Създаване на аудиозапис от съдебното заседание, който при 
поискване да се предоставя на медии и журналисти, при преценка на съдебния 
състав.

3. При невъзможност от прилагане на някои от мерките по т. 1 и т. 2, по 
дела със значителен обществен и/или медиен интерес, съдебният протокол от 
съдебното заседание да бъде публично обявен незабавно след подписването му на 
интернет страницата на съда.

Заповедта да се сведе до знанието на магистратите, съдебните секретари и 
деловодители и да се връчи на 03 „Охрана - Русе“ към ГД „Охрана“, за сведение и 
изпълнение, както и да се публикува на интернет страницата на съда.
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