
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - РАЗГРАД 

 

 

ЗАПОВЕД 

 

№ РД-08/033 

Разград, 15.04.2020 г. 

 

В изпълнение на Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 

март 2020 г. (Обн. ДВ. бр.28 от 24 март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 09 

април 2020г.) и мерките за превенция и ограничаване на разпространението 

на COVID-19, приети с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет по протоколи № 9 от 15.03.2020 год., № 10 от 16.03.2020 г., № 11 от 

31.03.2020 г. и № 12 от 07.04.2020 г., решения на СК на ВСС от 07.04.2020 

г. и от 14.04.2020 г., и на основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. През периода на извънредното положение да се разглеждат само 

делата, посочени в р. III от Приложението към чл. 3, т. 1 от Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение, както следва: 

           1.1. Делата по чл. 60 и чл. 166 от АПК; 

1.2. Делата по чл. 75 и чл. 157 от ДОПК; 

1.3. Делата по чл. 72 от ЗМВР; 

1.4. Обезпечителните производства; 

1.5. Делата за обезпечаване на доказателства; 

1.6. Делата по чл. 111 от ЗИНЗС;  

1.7. Делата по чл. 252 от АПК; 

1.8. Делата по Закона за обществените поръчки; 

1.9. Делата по Закона за концесиите; 

1.10. Делата по ЗУСЕСИФ;  

1.11. Делата по глава трета от ЗДС и глава трета от ЗОбС; 

1.12. Делата по Изборния кодекс; 

1.13. Делата по оспорване на актове за установяване на публични 

вземания; 

1.14. Делата по чл. 215 от ЗУТ, свързани с оспорване на актове за 

издадени разрешения за строеж и за одобрени и/или изменени подробни 

устройствени планове; 

1.15. Делата по обжалване или протестиране на административни 

актове, издадени при или по повод извънредното положение; 

1.16. Делата по глава тринадесета от АПК. 



 

 

 

 

2. До отмяната на извънредното положение откритите съдебни 

заседания по посочените дела да се провеждат по общия процесуален ред 

поради липса на техническа възможност за провеждане от разстояние.  

3. Достъп до съдебната зала да се предоставя само на участниците 

в производствата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане 

през съответния ден дела, след представяне на призовка или препис от 

съдебния акт за насрочване на делото.  

4. Влизането на лица в съдебната зала и в деловодството да се 

осъществява след дезинфекция и измерване на телесната температура с 

отчетени показания под 38 градуса и при условие, че лицата носят 

предпазни маска и ръкавици.  

5. След всяка съдебно заседание задължително да се извършва 

дезинфекция на съдебната зала. 

6.  Постановените актове по горепосочените дела да се публикуват 

на интернет страницата на съда, като съобщения до страните да се изпращат 

само за подлежащите на обжалване актове. 

7. Нередовните документи, иницииращи съдебни производства 

извън посочените в р. III от Приложението към чл. 3, т. 1 от Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение, да бъдат 

администрирани от съдиите-докладчици, като разпорежданията да бъдат 

публикувани като информация по делата и преписките на интернет 

страницата на съда, но да бъдат връчвани на страните след отмяната на 

извънредното положение.  

8. Редовните иницииращи документи да бъдат образувани в дела, 

които да се насрочват след отпадане на извънредното положение. 

9. Всички останали санитарно-хигиенни и противоепидемични 

мерки, разпоредени до настоящия момент, запазват действието си. 

10. Изпълнението на заповедта по т. 4 възлагам на г-н З.Захариев. 

         Заповедта се състави в един екземпляр.  

Заповедта да се сведе до знанието на всички магистрати и съдебни 

служители по телефон или по електронен път, и да се публикува на   

интернет страницата на съда. 

                                                               

           

                                                       СВЕТЛА РОБЕВА 

Административен ръководител- 

Председател на Административен съд – 

Разград 

 

 
 


