
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - РАЗГРАД

ЗАПОВЕД

№ РД-08/045 
Разград, 08.06.2021 г.

В изпълнение на Правила и мерки за работа на съдилища в условията 
на пандемия /Приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол 
№ 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г.,изм. и доп. по 
протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г., изм. и 
доп. с протокол № 21/01.06.2021 г./ и на основание чл. 93, ал. 1 от Закона за 
съдебната власт

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Всички лица, които посещават помещенията на 
Административен съд -  Разград, задължително да носят маски. В случай, че 
нямат маски, да им бъдат предоставени в деловодството на съда.

2. Да не се допускат лица с външно проявена симптоматика на 
коронавирусна инфекция. Ако такова лице е участник в насрочено за деня 
заседание, да се уведоми председателя на съдебния състав по делото.

3. Преди влизане в деловодството или в съдебната зала да се 
ползват дезинфектанти.

4. В деловодството да се допускат най-много по две лица.
5. В деловодството и в съдебната зала да се спазва дистанцията, 

определена от здравните органи. В случаите, когато е невъзможно спазване 
на дистанция между лицата, да се изчаква пред сградата или пред съдебната 
зала.

6. В съдебната зала да се допускат журналисти и други граждани 
при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Ако поради засилен 
обществен интерес възникне опасност от нарушаване на 
противоепидемичните мерки, достъпът до съдебната зала да бъде 
ограничен, което да бъде компенсирано чрез по-активна дейност на съдиите 
и служителите, отговарящи за връзките с обществеността.

7. Да продължи дезинфекцирането на служебните помещения и 
общите части по четири пъти на ден, а на съдебната зала -  след всяко 
заседание.

8. Указвам на съдиите да не насрочват няколко дела в един и 
същи час, както и да насрочват по-малък брой дела през по-голям 
интервал от време помежду им.



9. При възможност, призоваването по делата да се осъществява по 
телефон или на електронен адрес със съответното удостоверяване, до 
официалното обявяване на отпадане на риска от зараза.

10. Съдебни книжа могат да се подават с квалифициран електронен 
подпис чрез Единния портал за електронно правосъдие или на електронния 
адрес на съда. При възможност необходимите документи за изготвяне на 
експертизи да се предоставят на вещите лица по електронен път и по същия 
начин да се приемат готовите заключения.

11. Призовкарите да бъдат снабдявани ежедневно с необходимия 
брой висококачествени маски, ръкавици, предпазни шлемове и др. 
подходящи средства за безопасно извършване на дейността им.

12. При съмнение от заразяване на съдиите и съдебните 
служители да се извършват тестове за COVID-19 за сметка на бюджета на 
съда.

Настоящата заповед изменя Заповед № РД-08/035 от 13.05.2020 г. и 
отменя Заповед № РД-08/039 от 28.05.2020 г. и Заповед № РД-08/044 от 
17.06.2020 г. на председателя на съда.

Заповедта се състави в един екземпляр.
Заповедта да се сведе до знанието на всички магистрати и съдебни 

служители, и да се публикува на интернет страницата на съда.
Копие от заповедта да бъде 

Разград и на 03 „Охрана -  Разград“.
изпратена Адвокатска
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