
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Административен съд София-град 

 

  

З А П О В Е Д 
 

№ АЗ - 30 
 

София, 08 април 2020 г. 
        На основание чл. 93, ал.1 от Закона за съдебната власт, във връзка със 
създадената епидемична обстановка в страната и обявеното с решение от 
13.03.2020 г. на НС на РБългария извънредно положение и решение за 
удължаване на срока до 13.05.2020 г., обн. в ДВ на 07.04.2020 г. и по решение 
на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 9, проведено 
на 15.03.2020 г. и решение от 07.04.2020 г.  

НАРЕЖДАМ: 
1.        Продължава забраната за разглеждане на всички видове 
административни дела в периода на обявеното извънредно положение  до 
13.05.2020 г. включително, с изключение на:  

- делата по чл. 60 от АПК; 

- делата по  чл. 166 от АПК, като същите ще се разпределят съгласно 
препоръката на ВАС и правилата за разпределение на делата на АССГ; 

- делата по чл. 75 и чл. 157 от ДОПК; 

- делата по чл. 72 от ЗМВР; 

- делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск; 

- делата по чл. 111 от ЗИНЗС; 

-  делата по Глава ХV от АПК. 

2.        Всички останали дела, извън посочените да се отсрочат за определени 
дати, след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение – 
13.05.2020 г., но преди образуваните през периода на обявеното извънредно 
положение. По висящите и новообразуваните дела, да се предприемат 
възможните действия за пренасрочване и насрочване при спазване на 
ограниченията. 



3.        Да се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни 
производства, постъпили в съда след 13.03.2020 г., при спазване поредността 
им на постъпване. 

4.        Постановяването на изготвените съдебни актове, да се извършва от 
съдията-докладчик по съответното дело, по утвърден график за пребиваване в 
сградата на съда, неразделна част от заповедта. Изготвените съдебни актове, 
да се вписват в срочните книги и да се публикуват на страницата на съда, като 
съобщения до страните не се изпращат за времето на извънредното 
положение. 

5.        Произнасянето в закрито заседание, да се извършва по утвърдения 
график на съдебния състав. 

6.        Подаването на всякакъв вид документи да се извършва по пощата или по 
електронен път. 

7.        Справките по дела, да се извършват само по телефоните, обявени на 
сайта на съда или по електронен път на обявените електронни адреси. 

8.        Забранява се достъпа в сградата на съда на граждани, страни по дела, 
вещи лица, преводачи, адвокати, и всички други лица, освен призованите по 
образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.1 и т.2 

9.        Забранява се достъпа на съдии и съдебни служители в сградата на съда, 
с изключение на посочените в Заповед АЗ-27/16.03.2020 г. на Председателя на 
АССГ, както и ангажираните по дежурства съдии и съдебни служители по 
утвърден график. 

10.        Извършването на всички административни услуги, да се осъществява 
на принципа „едно гише“, физически разположено до входа на сградата на 
съда, което да е обезпечено с необходимите предпазни средства срещу 
разпространение на инфекцията. 

11.        Насрочените дела по т.1 и т. 2, да се разглеждат само в зала № 4, която 
да е обезпечена с необходимите предпазни средства срещу разпространение 
на инфекцията. 

12.        Да се преустанови връчването на призовки, съобщения и съдебни 
книжа по всички дела с изключение на делата по т.1 и т. 1 за периода на 
обявеното извънредно положение, като призовките и съобщенията по т.1 и т. 2 
да се извършват по телефон или по електронен път. 

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 


