
 

 

З А П О В Е Д  

№ РД - 0145/22.04.2020 г.  

гр. Варна  
 

ЕЛЕНА АТАНАСОВА ЯНАКИЕВА – 

 Административен ръководител - Председател на Административен съд – Варна 

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт, във връзка с 

изпълнението 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 

2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 34 от 09 април 2020 г.) и мерките за превенция и ограничаване 

на разпространението на COVID-19 на съдилищата на територията на Република 

България, приети с решения на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

1. Достъп до сградата на Административен съд - Варна се предоставя само на 

участниците по образуваните и насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 

през съответния ден дела.   

2. Влизането на лицата по т. 1 в сградата на Административен съд - Варна се 

осъществява след дезинфекция и при условие, че същите носят предпазни маска и 

ръкавици.  

3. На участниците, по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден 

дела, се предоставя достъп до  съдебната зала за времето на съдебното заседание.  

4. Всяка сутрин на входа на Административен съд - Варна се обявяват номерата на 

делата, които ще се разглеждат от съда през същия ден, като се посочва и часът на 

заседанието по делото. 

5. Участниците, по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден 

дела, изчакват явяването си по делото пред сградата на съда. Не се допуска достъпът на 

външни лица до останалите помещения и зони в сградата на Административен съд - 

Варна. 

6. В съдебната зала се допускат само участниците по съответното дело, поставено за 

разглеждане от съда.  

7. Задължително се извършва дезинфекция на съдебната зала след всяко разгледано 

от съдебния състав дело. 

8. Всички останали санитарно-хигиенни и противоепидемични мерки, разпоредени 

до влизане в сила на настоящата заповед, запазват действието си. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на административния секретар.  

 



Заповедта да се публикува на интернет страницата на съда и да се постави на видно 

място в зоната на пропускателния режим. 

 

Заповедта да се доведе до знанието на съдиите и съдебните служители, както и на 

служителите от РД „Съдебна охрана“ за сведение и изпълнение. 

 

        (п)  

 ЕЛЕНА ЯНАКИЕВА 

 Административен ръководител-   

 Председател на 

 Административен съд – Варна 

 

 


