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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

АПЕЛАТИВЕН СЪД-СОФИЯ 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

З А П О В Е Д 
 

№ А-299 
 

Гр. София, 15.05.2020 г. 
 

 Във връзка с приемане на предпазни мерки за ограничаване 
разпространението на вирусни инфекции в условията на обявена 
извънредна епидемиологична обстановка в периода от 14.05.2020 г. до 
15.06.2020 г., относно работата на службите/деловодствата на 
Апелативен съд – София, с оглед приетите от Съдийската колегия на 
ВСС с протокол № 15/12.05.2020 г. Правила и мерки за работата на 
съдилищата в условията на пандемия и препоръките на д-р Ели 
Йорданова – Управител на службата по трудова медицина, на основание 
чл. 106, ал. 1, т. 13 от Закона за съдебната власт, 

НАРЕЖДАМ: 
 

 1. Справки по дела, подаване и получаване на документи, се 
извършва: 
 - в регистратурите от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч. 
 - в деловодствата от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 15.00 ч. 
 2. В служба „Регистратура“, „Регистратура за класифицирана 
информация“, гражданско деловодство, търговско деловодство и 
наказателно деловодство, се извършват справки на не повече от двама 
души едновременно. Останалите граждани и адвокати изчакват реда си 
пред помещението при спазване на дистанция от 1,5 – 2 метра.  
 3. Всички посетители в деловодствата и регистратурите трябва да 
носят предпазни маски и ръкавици. 
 4. Престоят в деловодствата на граждани и адвокати за справки се 
ограничава до максимум 5 минути. 
 5. Съдебни книжа могат да се подават от страните по делата и 
техните процесуални представители с квалифициран електронен подпис 
на следния електронен адрес - registry@appellatecs.org  
 6. Служителите от служба „Регистратура“ разпечатват получените 
документи на електронния адрес по т. 5, дават им входящ номер и 
извършват последващи действия по документооборота. 
          7. Указва на съдебните деловодители да изпращат съдебните 
книжа по електронен път на заявените от страните и/или техните 
представители електронни адреси. 
 8. При възможност призоваването по делото да се осъществява по 
телефон или на електронен адрес със съответното удостоверяване върху 



призовката, до официалното обявяване на отпадане на риска от 
заразяване. 
 9. При възможност на вещите лица да се изпращат по електронен 
път необходимите за изготвяне на експертизите книжа, както и 
получаването по електронен път на изготвената експертиза. 

10. Задължава системните администратори да поставят на интернет 
страницата на Апелативен съд- София каталог на всички електронни 
услуги, които се извършват в съда, както и актуалните електронни 
адреси. 

 11. Изплащането на възнагражденията на вещи лица, особени 
представители, преводачи и други и всякакви други плащания, да се 
осъществява по банков път, при подаване на електронен път на 
изискуемите документи. Плащанията да се организират при възможност 
по банков път. При невъзможност изплащането ще се осъществява по 
досегашния ред. 
        12. Възлага на съдебния администратор да изготви графици за 
периода от 18.05.2020г до 15.06.2020 г., за работа на общата и 
специализирана администрация, при спазване указанията на Съдийската 
колегия на ВСС. 

 13. Съдебните служители, които не са дежурни и в графика за деня, 
са на разположение в рамките на работното време на съда, за да могат да 
се явят при възникнала необходимост, в периода от 18.05.2020 г. до 
15.06.2020 г и/или до отпадане на риска от заразата с COVID 19. 

14. Задължава съдебния администратор да представи справка за 
свършената работа от съдебните служители през  периода 18.05.2020 г. 
до 15.06.2020 г. 

 15. Насърчава съдебните служители от Апелативен съд-София, да 
се включат в дистанционните обучения, организирани от НИП, от 
административния ръководител на съда или други квалификационни 
формати. 

 

 Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на съдебния 
администратор. 
 

 С настоящата заповед отменям заповед № А-244/10.03.2020 г. 
 

 Заповедта да се доведе до знанието на съдебния администратор, 
главния счетоводител, завеждащ службите и съдебните деловодители, за 
сведение и изпълнение. 
 

 Заповедта да се публикува на сайта на съда за сведение на 
страните и адвокатите по делата. 
 
      (п) 

________________________ 
 

ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА   
  

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА АПЕЛАТИВЕН СЪД-СОФИЯ 

 


