
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОНЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ, 

изготвени на основание Протокол № 21 от 01.06.2021 год. от заседание на 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 

1. Достъп до помещенията ползвани от Районен съд - Велико Търново. 

1.1. За извършване на справки по дела в деловоството, държавното съдебно 

изпълнение и Бюро съдимост се допуска влизане на граждани и адвокати при 

спазване на дистанция между лицата, съгласно указанията на здравните органи.  

1.2. Гражданите и адвокатите следва да носят лични предпазни средства 

/маски/. 

2. Режим на достъпа до съдебните зали и провеждане на открити съдебни 

заседания. 

2.1. Призованите лица за насрочените за деня дела следва да изчакват пред 

съответната съдебна зала при спазване на дистанция между тях и със съответните 

предпазни маски. 

2.2. В съдебните зали могат да влизат участниците по насрочените дела, при 

спазване на дейстащите към съответния период противоепидемични мерки и със 

съответните предпазни маски. Вещите лица могат да изчакват извън залите до 

поканването им по делото. 

3. Безопасност при работа на всички работещи в Районен съд - Велико 
Търново. 

3.1. Всички работещи във ВТРС следва да продължат да работят с лични 

предпазни средства - маски и да ползват наличните дезинфектанти за безопасно 

извършване на дейността им. 

4. Мерки за безопасност при работа в помещенията на съда. 

4.1. Задължавам съдебния администратор да продължи организирнето и 

снабдяването на съда с автоматични дезинфектатори на входовете на съдебните 

зали, служба съдебно деловодство, архива и ДСИ.  

4.2. Дезинфекция и последващо проветряване на всички работни помещения 

да се извършва без присъствие на магистрати, съдии, съдебни служители, адвокати 

и граждани. 

Контрола по изпълнение на настоящите правила възлагам на съдебния 

администратор. 



 

                                     

           5000 Велико Търново, ул. Васил Левски 16                              2 

тел.: 062/615 917; факс: 062/615 917 
 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Настоящите правила да се публикуват на интернет - страницата на Районен 

съд - Велико Търново. 
 


