
                                                                                    
 

 

 

IUS EST ARS BONI ET AEQUI 
Правото е изкуството на доброто и справедливото. 

З А П О В Е Д 
 

№РД-03-32/21.03.2014 г. 

 
 На основание чл.80 ал.1 т.1 от ЗСВ, с оглед подобряване 
организацията на работа в Районен съд Левски, спазване нормите на 
Кодекса за етично поведение на българските магистрати, приет на 
основание чл.30 ал.1 т.12 от Закона за съдебната власт с решение на 
Висшия съдебен съвет по протокол №21 от 20 май 2009 г.; 
недопускане на съмнения в независимостта, безпристрастността, 
справедливостта, толерантността, почтеността и 
компетентността на магистратите; с цел създаване на условия за 
равнопоставеност между страните по делата и недопускане на 
поведение, което може да се възприеме като привилегироване, 
предразположеност, предубеденост или предразсъдък; за 
гарантиране на прозрачност на актовете и действията на 
магистратите в РС Левски,  
 

З А П О В Я Д В А М : 
 
 СЪДЕБНИТЕ СЕКРЕТАРИ в РС Левски ДА ИЗГОТВЯТ звукозапис 
на съдебните заседания по всички дела без изключения. 
 ИЗГОТВЕНИТЕ ЗВУКОЗАПИСИ от съдебни заседания да се 
съхраняват до окончателното приключване на делата с влязъл в сила 
съдебен акт, след което да се изтриват от системния администратор. 

СЪДЕБНИТЕ ДЕЛОВОДИТЕЛИ в РС Левски да уведомяват 
системния администратор за приключените с влязъл в сила съдебен акт 
дела. 

ИЗГОТВЕНИТЕ ЗВУКОЗАПИСИ от съдебните заседания могат да 
бъдат ползвани: 

� от съдебните секретари за улеснение при изготвяне на 
протокола от съдебното заседание; 



� от съдията-докладчик, респ. съдебния състав, разглеждащ 
делото; 

� от страните по съответното дело след изрично писмено 
заявление и съответно разрешение на съдията-докладчик по делото; 

� от съответните компетентни лица, извършващи проверка на 
работата на магистрата, разглеждащ делото, или на съдебния секретар, 
участвал по делото, при евентуално постъпили жалби, сигнали и др. 
подобни; 

� в случай, че съдията-докладчик, респ. съдебният състав, 
прецени, че изготвеният звукозапис следва да се ползва освен за 
посочените нужди и като доказателство по делото, това се извършва при 
спазване на съответните процесуални правила. 
  

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички 
магистрати, съдебни секретари, съдебни деловодители и системния 
администратор в РС Левски за сведение и изпълнение.  
 Копие от заповедта да бъде поставено на видно място пред 
съдебна зала №1 и съдебна зала №2 в РС Левски за сведение на 
страните по делата, както и във всяка една от съдебните зали на 
разположение на съдебните състави.  

На входната врата на всяка от съдебните зали да се постави 
изрично уведомление с текст „В съдебната зала се извършва 
звукозапис на съдебните заседания”. 

Заповедта да се публикува на интернет-страницата на РС 
Левски. 
 
 
      

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС ЛЕВСКИ: 

           ПАЛМИРА АТАНАСОВА 
 
 


