
О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Я М Б О Л 

 

ЗАПОВЕД 
 

№ 357 

 

 22.05.2020 г.  

гр. Ямбол 

 

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, в 

изпълнение на решение по Протокол № 16/19.05.2020 г. на Съдийската 

колегия на Висш съдебен съвет и моя Заповед № 346 /14.05.2020 г. 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

ИЗМЕНЯМ моя Заповед № 346 /14.05.2020 г., както следва:  

 

1. В т.I.2 и т. I.9 ОТПАДА текста „и ръкавици”. 
  

2. ИЗМЕНЯМ т. I.13, както следва: 

I.13.1. 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 при служителя „Връзки с обществеността”. 

Журналистите се допускат при стриктно спазване на указанията на здравните 

органи за ограничаване разпространението на заболяването, както и на 

„Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия” на 

ВСС. 

 I.13.2. В случаите, при които присъствието на журналисти в залата е 

невъзможно при условията на предходната точка, за спазване на принципа за 

публичност на съдебните производства да се използва: 

- излъчване на съдебни заседания в реално време чрез камера от 

съдебната зала на монитор в коридора пред залата; 

- излъчване на съдебни заседания в реално време чрез стрийминг в 

платформи за видеосподеляне и социални мрежи; 

- при поискване да се предоставя на журналисти аудио и/или 

видеозапис от съдебното заседание. 

I.13.3. При невъзможност от прилагане на някои от мерките по т. I.13.1. 

по дела със значителен обществен и/или медиен интерес, съдебният протокол 

от съдебното заседание да се обявява публично незабавно след подписването 

му. 

3. ДОБАВЯМ нова т. I.15, както следва: 

При въведено от Регионалната здравна инспекция ограничение на 

придвижването (пълно или частично) да не се допуска в Съдебната палата – 

Ямбол, живеещи в ограничената територия лица. 
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4. ОТМЕНЯМ т.VI.2. 

 

Заповедта да се обяви на всички съдии и съдебни служители чрез  

папка „Административна дейност” – за изпълнение. 

 

Заповедта да се публикува на електронната страница на Окръжен съд – 

Ямбол. 

 

Копие от настоящата заповед да се изпрати за сведение на СК на ВСС, 

както и на административните ръководители на: Апелативен съд – Бургас, 

Районен съд – Ямбол, Окръжна прокуратура – Ямбол, Районна прокуратура – 

Ямбол, ОЗ „Охрана” – Ямбол, Агенция по вписванията – Ямбол и Адвокатска 

колегия – Ямбол. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД 

ЯМБОЛ:_______/п/___________ 

                                         (ВАСИЛ ПЕТКОВ) 


