
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Е Н  С Ъ Д  -  Х А С К О В О 
 
 

З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ РД-12-125 
 

14.05.2020 г. 
 

На основание чл.93, ал.1 от Закона за съдебната власт, във връзка с приетите с 
решение на СК към ВСС по протокол от проведено заседание на 12.05.2020г. Правила и 

мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия 
 

Н А РЕ Ж ДА М : 
 

1. ОТМЕНЯМ заповед № РД-12-126/ 13.04.2020 г. на Председателя на АдмС- 
Хасково. 

2. Достъпът до сградата на съда е ограничен, като всички влизащи в съдебната 
сграда трябва да носят маски и ръкавици. На входа на сградата да бъде осигурена 
дезинфекция. В сградата се допускат страни по конкретни дела, адвокати, вещи лица и 
свидетели при контролиран достъп. 

3. Провеждането на съдебни заседания да се извършва в зала с  разположени 
плексигласови паравани или при ползване на защитни средства /маски и шлемове/. Допускат 
се само участниците по текущото дело, а тези по следващото дело изчакват отвън пред 
сградата на съда, при спазване на дистанция между лицата, съгласно указанията на здравните 
органи. На охраната ежедневно да се предоставя списък на участниците в съдебните 
заседания. 

4. Не се допуска по делата публика, вкл. стажанти, журналисти и други лица 
извън участниците в конкретните производства. 

5. Указва се на съдиите  да  насрочват съдебните дела през интервал от поне 20 
минути. 

6. Протоколите от съдебните заседания се обявяват публично на интернет 
страницата на съда. 

7. Деловодствата да работят с граждани и адвокати със следното работно време: 
сутрин от 9.00 -12.00 ч., след обяд 14.00-17.00 ч.  

8. Обслужването на граждани, страни и адвокати по делата се извършва в 
адвокатската стая на едно гише , като се допуска влизане на не повече от един или двама 
човека, при спазване на дистанция   между допуснатите , съгласно указания на здравните 
органи.  

9. Обслужването на гражданите в регистратурата на съда да се  осъществява през 
поставения за целта плексигласов параван, като се допуска влизане  само на едно лице в 
помещението. Служителят в регистратурата приема, входира и сканира съдебните книжа, 
подадени по пощата или по имейл, свързани с образуване и движение на съдебните дела, 
съответно извежда свързаните с тези дела съдебни книжа. 

10. Призоваването и изпращането на съобщения по делата чрез електронна поща 
се извършва от призовкарите в АдмС-Хасково. При липса на посочен телефон или ел. адрес 
същите да се връчват и изпращат на хартиен носител. Призовкарите  да бъдат максимално 



обезпечени със защитни предпазни средства. Изпращането на изходящата документация по 
делата чрез електронна поща се извършва от деловодителите. 

11. Информация по движението на делата да се  предоставя от дежурния служител  
в информационния център на съда по телефон.  

12. Да се постави на интернет страницата на Административен съд-Хасково  
каталог на всички електронни услуги, които се извършват в съда, както и актуалните 
електронни адреси. 

13. Да се изискат от вещите лица електронни адреси на които да се изпращат 
определенията на съда със задачите на експертизата. Вещите лица да изпращат своите 
заключения, фактурите за изплащане на възнагражденията, както и декларациите за 
регистрация като самоосигуряващи се лица по реда на КСО на електронната поща на съда, 
подписани  с квалифициран електронен подпис /КЕП/  или по пощата, в случай на липса на 
КЕП. 

14. Гражданите, страните по делата, адвокатите и др.  могат да  подават съдебни 
книжа  на обявения от  съда електронен адрес, подписани с КЕП или по поща, както и да 
правят справки в Единния портал за електронно правосъдие след съответната регистрация. 

15. Да се въведе  електронен регистър, в който да се отразяват всички отсрочени 
поради пандемията  дела. В регистъра се посочва номера на делото, съдията-докладчик, 
причина за отсрочване, дата на насрочване. 

16. Доставчиците на услуги в Административен съд – Хасково да изпращат 
фактурите на електронната поща на съда. 

17. Дезинфекция в сградата да се извършва както следва: 
-съдебните зали се дезинфекцират след всяко съдебно заседание; 

            - останалите помещения се дезинфекцират три пъти през деня, като се спазва часови 
график в отсъствие на съдии и служители в сградата от 08.00 ч. до 08.30 ч. ,  от 12 ч. до 13 ч. 
и от 18 ч. до 19 ч. 

18. Всички съдии и служители на Административен съд Хасково да ползват 
защитни средства /маски и шлемове/. 

           Заповедта да се сведе до знанието на всички магистрати и съдебни служители- за 
изпълнение. 
                                                    
 
 
                                                                                  АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ- 
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА АДМ. СЪД- ХАСКОВО:  Х.БОДИКЯН  


