
ОКРЪЖЕН СЪД - ТЪРГОВИЩЕ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ТАТЯНА ДАСКАЛОВА)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА 

ОКРЪЖЕН СЪД - ТЪРГОВИЩЕ

Вътрешните правила регламентират организацията на публикуване на 
информация на интернет-страницата на Окръжен съд -  Търговище. Те се 
основават на принципите на институционалната комуникация, провеждана в 
органите на съдебната власт, а именно:

❖  Законосъобразност;
❖  Равнопоставеност;
❖  Прозрачност;
❖  Изграждане на доверие;
❖  Консенсусност.

Чл.1. В съответствие е разпоредбите на Закона за съдебната власт
Окръжен съд - Търговище осигурява достъп до всички постановени актове по 
разглежданите дела, спазвайки изискванията на Закона за защита на личните 
данни и Закона за защита на класифицираната информация.

II. ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ В НАКАЗАТЕЛНИТЕ 
ПРОИЗВОДСТВА НА ЕТАП РАЗСЛЕДВАНЕ, ДОСЪДЕБНА ФАЗА И

СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

Чл. 2. В съответствие с компетенциите си Окръжен съд -
Търговище публикува точна, законосъобразна и своевременна информация 
относно работата си.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ



Чл. 3 . На етапа на разследване се гарантира зачитането на 
презумпцията за невиновност, неприкосновеността на личния и семейния живот, 
както на пострадалите, така и на свидетелите и техните семейства е цел да не се 
излагат на опасност.

Чл. 4. Материали по дела, които са висящи в прокуратурата, не 
може да се публикуват. На етапа на разследването медиите имат достъп до 
информация от обществен интерес или чрез съобщенията в СМИ. или в случай, 
че поискат информация по ЗДОИ.

Чл. 5. Информация, отнасяща се до хода на разследването, може да 
се публикува само, ако има привлечен обвиняем по делото. Ако престъплението, 
което е предмет на наказателно преследване, представлява сериозна обществена 
опасност или има достатъчно основания да се счита, че е от особен обществен 
интерес, може да се даде информация след започване на разследването. 
Информацията може да е за проведени процесуално-следствени действия е цел 
да се идентифицира извършителя или за събиране на доказателства, освен в 
случаите, когато предоставянето на такава информация би могло да повлияе на 
резултата от следствените действия:

а/ Информацията се отнася до следните аспекти: разследването е 
започнало, предприети са процесуално-следствени действия, обвиняемият е 
задържан под стража, компетентният съд -  Окръжен съд -  Търговище - е бил 
помолен да наложи или удължи процесуалната мярка за принуда, разследването 
е приключило, има постановление на прокурор, че няма привлечени под 
отговорност, или има привлечени лица/лице под отговорност;

б/ В публикацията, след заседание на съда, ПР -  експертът на съда 
може да включи информация за лицето, срещу което са определени конкретни 
процесуални мерки за принуда, поискани от прокуратурата.

Чл. 6. Информацията за наличието на жалба или предстоящо 
денонсиране в органите на прокуратурата не е публична.

Чл. 7. Информация дали има обвиняем по делото и какви мерки са 
разпоредени срещу него може да бъде публикувана само след като лицето, което 
е привлечено като обвиняем при спазване на правата му по чл. 55, ал. 1 от НПК, 
е информирано за това.

Чл. 8. На интернет -  страницата на съда не може да се публикува 
информация за висящи дела в досъдебната фаза. При поискване от СМИ или 
служебно, съдът, едва във фазата на съдебното дирене, чрез ПР експерта, може 
да информира медиите за престъплението, в което е обвинен подсъдимият. 
Допуска се кратко резюме на престъпното деяние и на текстовете в НК, по които 
е класифицирано престъплението, както и на постановения съдебен акт (ако има 
такъв).

Чл. 9 . Не се публикуват извадки или копия на документи от 
преписките по висящи дела в досъдебната фаза.

Чл. 10. Страните, свидетелите и другите участници в съдебното 
заседание могат да се появят в аудио- и видеозаписи, само след одобрение от 
страна на съдийския състав и при условие, че не са подали възражение срещу 
това. Освен това по наказателни дела засегнатите лица не могат да бъдат



снимани без тяхното съгласие, тъй като по дефиниция те са уязвими участници в 
съдебното производство.

Чл. 11. По време на съдебния процес председателят на състава има 
право изрично да забрани публикуването или излъчването на текстове, рисунки, 
снимки или изображения, за които се допуска, че може да разкрият 
самоличността на засегнатото лице, на цивилни лица, или на свидетели.

Чл. 11.1. Мярката следва да бъде съобщена на представителите на 
СМИ и на обществеността от експерта „Връзки с обществеността“ на съда. Той 
следва да предприеме всички необходими мерки да се публикува съобщение за 
медиите на интернет страницата на съда. Съобщението за пресата трябва да 
съдържа номера на делото, срока, за който е предписана мярката, и забранените 
действия;

Чл. 11.2. Ако посочената мярка е предписана в съдебно заседание, 
присъстващите в съда представители на СМИ имат задължението да се 
съобразят с нея и да не предоставят на други журналисти материали, чието 
разпространение е забранено.

Чл. 12. Предоставянето / публикуването на информация от 
обществен интерес в съдебната фаза може да бъде ограничено в името на 
морала, на обществения ред или националната сигурност, когато го изискват 
интересите на непълнолетни деца или с цел защита на личния живот на страните 
или на други лица. Правото на свободен достъп до информация от обществен 
интерес може да бъде ограничено и когато при специални обстоятелства съдът 
счита, че публичността би могла да навреди на интересите на правосъдието. 
Ограничението или отказът следва да бъде мотивиран.

Чл. 13. По искане на представители на СМИ може да се предостави 
/ публикува информация за определената дата на първото съдебно заседание и за 
следващите дати, за етапа на делото, за хода на съдебното следствие, прения, 
произнасяне, за разпоредените от съда действия по време на заседанията -  
допускане или получаване на експертиза, разпит на страни и свидетели, 
произнесени решения.

Чл. 14. След датата на първото съдебно заседание може да се 
публикува или представи на медиите копие от обвинителния акт, при условие, че 
личните данни са защитени.

Чл. 15. Документи от дела, проведени при закрити врати или 
съдържащи класифицирана информация, не се публикуват. Постановените 
решения по такива дела не се предоставят на СМИ.

III. ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ГРАЖДАНСКОТО 
ПРОИЗВОДСТВО

Чл. 16. По време на гражданско производство, тъй като спорът 
засяга само отношения между страните, общественият характер на 
информацията, получена от съдебната дейност, е не толкова очевиден и затова 
не е от такъв интерес за обществеността. Затова правото на неприкосновеност на 
личния и на семейния живот може да доведе до по-значително ограничение на 
публикуваната информация.



Чл. 17. Докато не се определи дата на следващото съдебно 
заседание експертът Връзки с обществеността“ не публикува информация 
относно заведените по делото документи.

IV. ПУБЛИКУВАНЕ НА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.18. Експертът „Връзки е обществеността“/Системният 
администратор организира публикуването на информация, касаеща дейността на 
Окръжен съд - Търговище, е цел да се поддържа прозрачност в работата на съда.

Чл.19. Информацията, която предстои да бъде публикувана, е 
изключение на тази, касаеща разглежданите съдебни дела, задължително се 
представя предварително на административния ръководител за одобрение.

Чл.20. Актуализирането на вече публикувана информация по реда 
на чл.18, се осъществява от експерта „Връзки е обществеността“ или системния 
администратор, след одобрение от административния ръководител.

Чл. 21. В случаите, когато медиите отразят погрешна информация за 
съдебни производства за работата за органа на СВ, експертът „Връзки е 
обществеността“ следва да информира административния ръководител и след 
съответната преценка да предостави на обществеността коректната информация.

Чл. 22. Експертът „Връзки е обществеността“ следва да упражни 
правото си на отговор или корекция и като поиска от медията, която е 
публикувала некоректна информация, да даде право на отговор или да осигури 
възможност за корекция на информацията и данните.

Чл. 23. Искането по чл. 22, заедно с отговора или корекцията, 
следва да бъде публикувано на интернет страницата на Окръжен съд -  
Търговище.

Чл. 24. Специфичните изисквания към съдържанието на различните 
видове прессъобщения са регламентирани във Вътрешни правила за работа с 
медиите, утвърдени със Заповед № АЗ-24 от 16.02.2022 г. на Административния 
ръководител -  Председател на Окръжен съд -  Търговище.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящите правила са изготвени на основание чл.13, ал.З, т.4 от 
Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и е елемент от 
въведената в Окръжен съд - Търговище система за финансово управление и 
контрол.

§2. Правилата са утвърдени от административния ръководител със заповед 
№ A3-23 от 16.02.2022 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОКРЪЖЕН СЪД - ТЪРГОВИЩЕ

З А П О В Е Д  

№ АЗ -  23

Гр. Търговище, 16 февруари 2022 година 

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

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

Вътрешни правила за публикуване на информация на интернет 
страницата на Окръжен съд - Търговище

Настоящата заповед, ведно с Правилата да се публикуват на интернет 
страницата на Окръжен съд -  Търговище и на вътрешната страница на съда 
за запознаване на всички съдии и служители.

(ТАТЯНА ДАСКАЛОВА)
АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОКРЪЖЕН СЪД - ТЪРГОВИЩЕ




