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З А П О В Е Д 
 

№ А-1062 
 

Гр. София, 11.11.2020 г. 

 

  

 Във връзка с удължената епидемична обстановка в страната и 

нарастващия брой на заразени с COVID-19, с оглед ограничаване 

разпространението на заразата в Апелативен съд – София и във връзка с  

актуализираните Правила и мерки за работа на съдилищата в условията 

на пандемия, съгласно решение на Съдийската колегия по протокол № 39 

от 10.11.2020 г., на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 и т. 13 от ЗСВ 

 

І. ПРЕПОРЪЧВАМ НА СЪДИИТЕ: 
  

 1. Да ограничат присъствието си в сградата на съда до дните на 

съдебно заседание и подготовката му и да работят преимуществено 

дистанционно.   

 2. Да съгласуват помежду си работата в кабинетите, с цел 

ограничаване на контактите, като не са повече от двама в кабинет.  

 3. Дистанционно работещите следва да бъдат на разположение в 

рамките на работното време на съда, за да могат да се явят при 

възникнала необходимост. 

 
II. НАРЕЖДАМ: 

 

 1. Съдебните служители да преминат на работа по график до ново 

изрично нареждане, като тези, които не са дежурни в графика за деня, 

изпълняват задълженията си дистанционно и са на разположение в 

рамките на работното време на съда, за да могат да се явят при 

възникнала необходимост.   

 2. При необходимост от присъствено осъществяване на служебните 

задължения, дистанционно работещите следва да се явят на работа в 

рамките на 1 час от повикването им. 

  3. Всички съдии и служители, включително и дистанционно 

работещите, се задължават да изпълняват противоепидемичните мерки, 

определени с издадените досега заповеди, както и утвърдените от 

председателя на съда и здравните органи противоепидемични мерки, 

въведени със заповед РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на 



здравеопазването, които са във вътрешния сайт на съда „Инфо“ – папка 

„Трудова медицина“. 

 4. Съдиите и съдебните служители задължително ползват 

предпазни средства – маски и/или шлемове в сградата и във всички 

помещения в Съдебната палата. 

 5. Съдиите и съдебните служители следва стриктно да спазват чл. 

61, ал. 2 от Закона за здравето, а именно: „На задължителна карантина 

подлежат контактни лица на лица, болни от заразна болест по ал. 1 

(включително COVID-19)“. 

 6. Съдиите и съдебните служители, за които е установено след 

извършен PCR-тест, че са заразени с COVID-19, следва незабавно да 

уведомят административното ръководство на съда, респективно съдебния 

администратор по отношение на съдебните служители, като посочат 

контактните лица сред съдиите и съдебните служители, с цел да бъде 

извършена проверка за наличие или липса на COVID-19. 

 7. В случай на отсъствие на заразен или контактен с COVID-19 

съдия, както и при задължителна карантина като контактни лица в 

хипотезата по чл. 61, ал. 2 от Закона за здравето, при насрочени в открито 

съдебно заседание дела, същите може да се отсрочват от съдебния състав 

по преценка на председателя на състава, след съгласуване с председателя 

на съда, като се насрочват за възможно най-близката дата след отпадане 

на причината за отсъствието. В този случай, съдебният деловодител/ 

секретар уведомява страните за причината за отлагане на заседанието и за 

новата дата. 

 8. Съдиите да продължават да прилагат стриктно мерките, 

определени със заповед № А-301/15.05.2020 г., относно режима на достъп 

до съдебните зали и провеждане на откритите съдебни заседания. 

 9. Във връзка с извършени промени в ЕИСС и с оглед довеждането 

им до знанието на съдиите и служителите, дистанционно работещите да 

се включат в обученията за работа с ЕИСС в периода 17.11.2020 г. – 

04.12.2020 г. Обучението се провежда всеки вторник и четвъртък от 

14.00 ч. до 17.00 ч. онлайн чрез платформа ZOOM. Линкът за достъп ще 

бъде публикуван в рубрика „Новини“ в ЕИСС на сайта на Висшия 

съдебен съвет – „Пресцентър“. Запис на обученията могат да се гледат в 

рамките на 1 месец, непосредствено след провеждане на обучението в 

рубрика „Новини“ в ЕИСС. 

  

 Заповедта да се доведе до знанието на съдиите и служителите  и се 

публикува на сайта на Апелативен съд – София от системните 

администратори.  

  

 
 (п) 

 

________________________ 
 

ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА   
  

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА АПЕЛАТИВЕН СЪД-СОФИЯ 


