
_________________ РАЙОНЕН СЪД - ДУЛОВО_________________
гр. Дулово 7650, ул. ”Васил Левски”№ 12, тел 0864 /2 21 88, факс 0864/2 50 64,

е- mail: rsdulovo@abv.bg

З А П О В Е Д

№ РД-12-118/2020 
гр. Дулово, 26.05.2020 г.

На основание чл.80, ал.1 и ал.2 от ЗСВ във връзка с Правила и мерки за работа 
на съдилищата в условия на пандемия приети с решение на СК на ВСС по

протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 
16/19.05.2020 г. и във връзка с конкретни мерки за работата на Районен съд -

Дулово, считано от 26.05.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

Изменям и допълвам заповед № РД-12-111/14.05.2020 г., както следва:

I. Относно достъпа до съдебната сграда на Районен съд -Дулово

1:3. Всички влизащи в съдебната сграда трябва да носят маски (в случай 
че нямат, да бъдат осигурени и налични на входа). Предпазните средства за 
лица, които се явяват без такива се закупуват от всички органи, които се 
намират в една сграда.

1.7. 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, при стриктно спазване на указанията на здравните 
органи за ограничаване разпространението на заболяването, както и на 
настоящите Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на 
пандемия. В случаите, при които присъствието на журналисти в залата е 
невъзможно и при условията на предходната точка, за спазване на принципа 
за публичност на съдебните производства, следва да се използват всички 
възможни технически средства за това, като например:
- създаване на аудио и/или видеозапис от съдебното заседание, който да се 
предоставя на медии и журналисти.

1.8. При невъзможност от прилагане на мерките по т. 1.7 по дела със 
значителен обществен и/или медиен интерес, съдебния протокол от проведено 
заседание да бъде публично обявен, незабавно след подписването му.

VIII. Относно работа на пресслужбите на съдилищата 1
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VlII.2. - Отменена

Копие от заповедта да се доведе до знанието на всички съдии, ДСИ, 
съдия по вписванията и съдебните служители за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати на РП -  Силистра, ТО -Дулово, 0 3  „ 
Охрана“ -  Силистра.
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