
 

 

З А П О В Е Д  

№ РД - 0238/04.06.2021 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 и на основание  

Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 15 от 12.05.2020 г., изм. и 

доп. с решение по Протокол № 16/19.05.2020 г., изм. и доп. с решение по Протокол № 

17/02.06.2020 г., изм. и доп. с решение по Протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. с 

решение по Протокол № 40/17.11.2020 г., изм. и доп. с решение по Протокол № 

21/01.06.2021 г. във вр. с Решение № 426 от 26.05.2021 г. на Министерския съвет за 

удължаване на срока на обявената с Решение № 325 от 14.05.2020 г.  на Министерския 

съвет и удължена с Решение № 378 от 12.06.2020 г., Решение № 418 от 25.06.2020 г., 

Решение № 482 от 15.07.2020 г., Решение № 525 от 30.07.2020 г., Решение № 609 от 

28.08.2020 г., Решение № 673 от 25.09.2020 г., Решение № 855 от 25.11.2020 г., Решение 

№ 72 от 26.01.2021 г. и Решение  № 395 от 28.04.2021 г. на Министерския съвет 

извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, считано от 

01.06.2021 г. до 31.07.2021 г. и Заповед № РД-01-373 от 27.05.2021 г. на Министъра на 

здравеопазването в сила от 01.06.2021 г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 І. Отменям моя Заповед № РД-0166 от 14.05.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-

0174 от 22.05.2020 г., изм. със Заповед № РД-200 от 15.06.2020 г. (отм. със Заповед № 

0212 от 23.06.2020 г.) , изм. и доп. със Заповед № РД-0397 от 06.10.2020 г. и изм. със 

Заповед № РД-0059 от 27.01.2021 г. 

ІІ. Относно достъпа до сградата на Административен съд - Варна: 

1. Влизането на всички лица в сградата на Административен съд - Варна да се 

осъществява след дезинфекция на ръцете и при условие, че носят защитни маски. В 

случай, че лицата не разполагат с такива,  на същите да им бъдат предоставени на входа 

на съда. 

 

2. Не се допускат в сградата на Административен съд – Варна лица с външно 

проявена симптоматика на заболяването COVID-19. 

 



3. Допускането на лицата да се извършва при спазване на необходимата дистанция, 

с възможност за изчакване на обозначените места с надпис „Моля, спазвайте безопасна 

дистанция“. В случаите, в които не е възможно спазване на дистанция между лицата - 

при заетост на всички обозначени места за изчакване с надпис „Моля, спазвайте 

безопасна дистанция“, същите изчакват реда си пред сградата на съда. 
 

4. Да не се допуска повече от 1 (едно) лице в адвокатската стая и повече от 2 (две) 

лица на фронт-офиса на съда. 

 

ІІ. Относно режима на достъп до съдебните зали и провеждане на открити 

съдебни заседания 

 

1. В съдебните зали се допускат участниците по насрочените дела, при спазване 

на действащите противоепидемични мерки на територията на Република България, 

въведени със заповед на Министъра на здравеопазването. 

 

2. По решение на съдебния състав, в съдебните зали могат да се допускат 

журналисти при стриктно спазване на указанията на здравните органи за ограничаване 

разпространението на COVID-19, както и на Правилата и мерките за работа на 

съдилищата в условията на пандемия, приети от Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет. 

   

3. Откритите съдебни заседания да се провеждат като съдебният състав, съдебният 

секретар и прокурорът изпълняват своите служебни задължения зад прозрачни паравани. 
 

4. Задължително да се извършва дезинфекция на съдебната зала след всяко 

проведено заседание на съдебния състав. 

 

ІІІ. Относно подаване и получаване на съдебни книжа по електронен път и 

предоставяне на информация 

 

1. Съдебни книжа, в т.ч. жалби, искови молби и други, иницииращи съдебни 

производства книжа могат да се подават с квалифициран електронен подпис на следната 

електронна поща на съда admdelovodstvo@gmail.com. 

 

2. Подаването от гражданите на всякакъв вид документи, с изключение на съдебни 

книжа по делата може да се извършва по пощата или по електронен път на следната 

електронна поща на съда admcourt.vn@gmail.com.  

 

3. Изготвените експертизи вещите лица могат да изпращат по електронен път на 

следната електронна поща на съда admdelovodstvo@gmail.com.  

 

4. Справките по движението на делата да се извършват и по телефона на служба 

„Регистратура“ – 052 712 805 и служба „Съдебно деловодство“ – 052 712 803 и 

052 712 804 или по електронен път на електронната поща на съда 

admdelovodstvo@gmail.com.   
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Всички останали предприети 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, съдебните служители и служителите 

от РД „Съдебна охрана“ за сведение и изпълнение. 

 

         (п)  

ЕЛЕНА ЯНАКИЕВА  

      Административен ръководител – 

      Председател 

 

 


