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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

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

 

З А П О В Е Д 
 

№ А-301 
 

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  режим на достъп до съдебна зала и провеждане 
на открити съдебни заседания 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 от Закона за съдебната власт, 
 

НАРЕЖДАМ: 
 

 1. При провеждане на открито съдебно заседание в залата се 
допускат само страните и техните процесуални представители по 
конкретното производство. Вещите лица и свидетелите, след снемане на 
самоличността им, изчакват пред съдебната зала. Да не се допуска по 
делата публика, включително стажанти, журналисти и други лица, извън 
участниците в конкретните производства.    
 2. В залата се допускат само лица с маски и ръкавици.  
 3. Пред залата, чакащите да влязат трябва да спазват дистанция от 
1,5 – 2 метра помежду им. 
 4. Залите се дезинфекцират сутрин преди съдебните заседания, на 
обяд и след приключване на делата, както и в часовете от 10.30 ч.до 
11.00 ч. и 14.30 ч. до 15.00 ч. между заседанията. 
 5. Залите задължително се проветряват преди заседанията сутрин, 
на обяд и след приключване на заседанията. През останалото време – по 
преценка на заседаващия съдебен състав. 
          6. Разглеждането на всички дела може да бъде организирано чрез 
видеоконферентна връзка в т.ч. чрез интернет приложения, до отпадане 
на всички мерки и опасността, обявени за република България по повод 
застрашаващото живота и здравето заболяване COVID 19. 



        7. Когато няма обективна възможност за спазване на мерките за 
безопасност, дело във вече подготвен и обявен график, може да се 
отсрочи, след съгласуване между съдията и Председателя на съда за 
друга дата, към която би могло да се осигури нормалното му разреждане 
или по обоснована преценка, за период след отпадане на опасността от 
заболяването. 
       8. Посочената по-горе категория дела се отразяват в нарочен 
електронен регистър, в който Председателя на съда се задължава да 
отразява тези дела. В регистъра се посочва номера на делото, съдията-
докладчик, причина за отсрочване, дата на насрочване. 
       9. Указва на съдиите да преценят възможността за разглеждане на 
всички насрочени вече дела в едно съдебно заседание, съобразно 
мерките по решението на СК на ВСС по протокол № 15/12.05.2020 г., с 
цел недопускане струпване на хора пред съдилищата и съдебна зала. 
Съдиите следва своевременно да прегледат графиците си с насрочени 
дела. 
    10. В случай, че не е възможно провеждане съобразно на мерките 
за безопасност или съдебното заседание не може да бъде проведено в 
предварително определената времева рамка, следва със знанието на 
Председателя на съда да се предприемат действия за отсрочване или при 
забава да се уведомят служителите на съдебна охрана на входа, 
отговорни за пропусквателния режим, за възможна забава в определен 
график за деня. В случай, че дело или дела се отсрочват от графика за 
съответния ден, на надлежно призованите страни следва да се съобщи 
незабавно, а при предвидимо закъснение в графика, съдът следва 
непосредствено преди заседанието да обяви приблизителния час за 
разглеждане на отделните дела и да ги разгледа в него. 
      11.  Указва на съдиите от Апелативен съд-София, да не насрочват 
по няколко дела за един и същи час занапред, както и да насрочват по-
малък брой дела през по-голям интервал от време помежду им, 
съобразявайки предвидимата специфика на всяко дело. 
      12. Списъците с насрочените дела по колегии и състави, да се 
докладват на Председателя на Апелативен съд-София, най-късно в 
понеделник от деловодителите на съдебните състави, за делата през 
следващата седмица, за осъществяване контрол по насрочване на делата 
по едно съдебно заседание, с цел предотвратяване на всякаква опасност 
от зараза на съдии, прокурори и участници в процеса. 
        13. Указва на съдиите, че при насрочване и отсрочване на 
делата, следва да бъде съобразена и разпоредбата на §14 от 
ЗИДЗМДВИП, по силата на която чл. 329, ал. 1 ЗСВ не се прилага 
през 2020 г. 
 
          Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на 
Зам.адм.ръководители-зам.председателите и ръководители на 
Наказателна, Гражданска и Търговска колегия и на съдебния 
администратор. 
 



 Отменям заповед № А-250/11.03.2020 г. 
 

 Заповедта да се доведе до знанието на Зам.адм.ръководители-
зам.председатели и ръководители на Наказателна, Гражданска и 
Търговска колегия, съдиите от Апелативен съд – София, съдебния 
администратор и служителите за сведение и изпълнение. 
 
 Заповедта да се публикува на вътрешните страници на Апелативен 
съд-София, както и на сайта на съда.  
 
 
      (п) 

________________________ 
 

ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА   
  

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА АПЕЛАТИВЕН СЪД-СОФИЯ 


