
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Административен съд София-град

З А П О В Е Д

№ А З - 145

София, 17 ноември 2022 г.

На основание чл. 93, ал.1 от Закона за съдебната власт, във връзка с 
организацията на работа в Административен съд София-град, и с оглед 
навлизането в есенно-зимния сезон и ръстът на заболяемостта от остри 
респираторни заболявания, във вр. с лошите битови условия в сградата на 
съда (1 стълбище, тесни коридори, малки съдебни зали, липса на възможност 
за добро проветряване и др.)

ОТМЕНЯМ заповед № A3-84/03.08.2022 г.

НАРЕЖДАМ, считано от 17.11.2022 г.:

През времето от 08.00 до 09.00 часа и от 12.00 до 13.00 часа да се 
извършва основна дезинфекция на работните помещения, съдебните зали, 
общите части, и помещенията с обществен достъп.

ПРЕПОРЪЧВАМ, считано от 17.11.2022 г.:

1. Влизащите в сградата на съда да бъдат с поставени предпазни 
маски, като маските плътно да покриват носа и устата.

2. При влизане в сградата на съда, влизащите, включително съдии, 
прокурори, съдебни служители и посетители, да дезинфекцират ръцете си 
посредством поставените на входовете дезинфектанти.

3. При изчакване за съдебни заседания, всички, намиращи се в 
коридорите на съда лица, да стоят на разстояние от поне 1,5 м. един от друг.

4. След приключване на съдебните заседания, по които са се явили 
или приключване на съответната дейност, посетителите на съда да напуснат 
сградата.

5. Присъстващите в съдебната зала лица да бъдат с поставени 
предпазни маски.

6. Присъстващите в съдебната зала лица да спазват отстояние от 
поне 1,5 м. един от друг.



7. По преценка на председателя на съдебния състав, разглеждащ 
съответното производство, да се оставят отворени по време на заседанията 
вратите на съдебните зали.

8. По преценка на председателя на съдебния състав, между 
съдебните заседания да се извършват почивки, през които да се извършва 
проветряване, чрез отваряне на вратите на залите.

9. Работните помещения да се проветряват на два часа, както и да се 
извършва дезинфекция на работните места -  повърхности и предмети.

Препис от заповедта да се връчи по електронен път на всички съдии, 
съдебни служители и служителите на ГДО, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на съда, както и да 
се постави на видно място в сградата, за сведение и изпълнение.


