
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Административен съд София-град 

 

  

З А П О В Е Д 
 

№ АЗ - 31 
 

София, 15 април 2020 г. 
        На основание чл. 93, ал.1 от Закона за съдебната власт, във връзка с 
изпълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 28/24.03.20 
г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 09.04.20 г.) и мерките за превенция и ограничаване 
на разпространението на COVID-19, приети с решение на Съдийската колегия 
по протоколи № 9/15.03.20 г., № 10/16.03.20 г., №11/31.03.20 г., № 12/07.04.20 г. 
и № 13/14.04.20 г.  

НАРЕЖДАМ: 
1.        Зам.-председателите на съда да изготвят в края на месеците април, май, 
юни и юли 2020 г. списък на обявените и подписани за съответния месец 
съдебни актове от съдебните състави по отделения с посочване на докладчика 
по делото.  

2.        В периода на обявеното извънредно положение да бъдат разглеждани в 
открито съдебно заседание само делата попадащи в приложение към чл. 3, т. 1 
от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение. 

3.        Делата по т. 2 да бъдат насрочени за разглеждани в открито съдебно 
заседание след 21.04.2020 г., съобразно материята на съответното отделение 
и по предварително изготвен график. 

4.        Насрочените дела, които ще се разглеждат в периода на обявеното 
извънредно положение, да се разглеждат в открити съдебни заседания само в 
залите оборудвани с предпазни прегради, а именно зала № 3, 4 и 5. Да не се 
насрочват заседания на повече от три съдебни състава сутрин и три съдебни 
състава следобед. 

5.        Всички останали дела, извън посочените да се отсрочат за определени 
дати, след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение – 
13.05.2020 г., до 31.07.2020 г., като след запълване на графика, 
новообразуваните дела да бъдат насрочвани от 01.09.2020 г. 

6.        Всички отсрочени дела на тричленни състави в периода на извънредното 
положение, както и всички новообразувани дела в тези състави, да бъдат 
разгледани през месеците май, юни и юли 2020 г. до изчерпване графика на 



съдебните зали, след което да се насрочват за месец септември и следващите 
на 2020 г. 

7.        Разпорежданията по новообразуваните дела, следва да се качат в 
деловодната система на съда от съдията-докладчик и да бъдат публикувани 
като информация по делата и преписките на интернет страницата на съда, но 
на страните да се връчат съобщения с  разпореждания след отмяната на 
извънредното положение. 

8.        Заповедта да се изпълнява при стриктно спазване на приетите решения 
на Съдийската колегия по протоколи № 9/15.03.20 г., № 10/16.03.20 г., 
№11/31.03.20 г., № 12/07.04.20 г. и № 13/14.04.20 г. 

9.        Контрол по изпълнението на заповедта, възлагам на зам.-
председателите на съда за съответните отделения, които ръководят. 

Същите с ежемесечни писмени доклади до 5-о число на следващия месец, да 
докладват за броя на насрочените, разгледани, обявени за решаване и решени 
дела за всеки един от едноличните съдебни състави в съответните отделения. 
Ежемесечните доклади за изпълнението по т. 6, да се изготвят от Иван Илиев, 
съдебен помощник. 

  

Заповедта да се доведе до знанието на съдиите и съдебните служители в 
Административен съд София-град, както и да се постави на страницата на съда 
и видно място на входа. 

 

 

 

 

 

                                                        Председател 
 

                                                                Радостин Радков 

 


