РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС

ЗАПОВЕД
№ РД-12-120
гр. Бургас, 11.03.2020 г.

На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с
решение по протокол № 8, т. 3 от 10 март 2020 г. на Съдийската колегия на
Висш съдебен съвет, създадената в страната епидемична обстановка и с
цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на
нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и на коронавирусна
инфекция (COVID-19) и като взех предвид и това със заповед № РД-01-117
от 08.03.2020 г. на министъра на здравеоопазването не са въведени
специални ограничения за област Бургас, това че липсва обявено
извънредно положение с друг акт на компетентен орган, това че липсва
констатиран случай на заболяване с COVID-19 на територията на област
Бургас и че достъпа до сградата на Съдебната палата в Бургас не е
ограничен и преустановен с нарочен акт, както и това че Административен
съд Бургас е единствената структура, помещаваща се в съдебната палата,
която не е пространствено отделена и обособена спрямо останалите, както
и това че правото на бързо и качествено правосъдие е конкурентно на това
на здравословна жизнена среда, въвеждам следните технически възможни
за изпълнение мерки за ограничаване преките контакти на длъжностни
лица от Административен съд Бургас с трети лица в сграда на Съдебната
палата в Бургас и извън нея както следва
Р А З П О Р Е Ж Д А М:
1. Отлагам провеждането на Общо събрание на съдиите за
обсъждането и приемането на доклада за дейността на Административен
съд – Бургас за 2019 г.
2. Преустановявам провеждане и участие на съдии и съдебни
служители в регионални обучения, семинари и други служебни
мероприятия, свързани със събиране на повече хора на едно място.
3. Преустановявам приемът на граждани в приемните дни на
административния ръководител на съда до следващо нареждане.
4. Въвеждам незабавно следните хигиенни мерки за спазване на
препоръките на Министерството на здравеопазването за предпазване от
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заболявания и вирусни инфекции, включително (COVID-19), общите части
на сградата и помещенията, в които се приемат и обслужват граждани, да
се дезинфекцират по четири пъти на ден, да се осигурят необходимите
предпазни средства на лицата, които обслужват пряко граждани. В
съдебните зали и помещенията, които се ползват от Административен съд Бургас да се спазват следните строги хигиенни правила и изисквания:
А) да се дезинфекцират и обработват с дезинфектант бюрата, дръжки
на входни и преходни врати и сервизни помещения;
Б) на всеки 2 (два) часа да се проветряват помещенията и да се
осигурява достъп на свеж въздух в тях;
В) да се работи със защитни маски (сменящи се на 2 часа), които
след употреба да се изхвърлят в специално подготвени за целта чували,
предварително обработени с дезинфектант;
Г)
да
не
се
допуска
струпване
на
хора
пред
деловодството/регистратурата на съда и подстъпите към тях, като
служителите, приемащи документите, задължително да работят с маски и
ръкавици;
Д) Общите части на сградата на Съдебната палата да се
дезинфекцират съобразно предварително одобрен план график с
останалите ползватели на сградата четири пъти на ден.
5. Да се поставят дезинфектанти на входа на съдебната сграда за
посетители, от всички на ползватели на сградата на съдебната палата след
предварително договорен график.
6. Ограничавам в максимална степен командировките на
магистратите и съдебните служители в страните, засегнати от вирусни
инфекции, в т.ч. от COVID-19.
7. Указвам на съдебните състави в случай на установяване на
здравословни
неразположения
(отпадналост,
повишена
телесна
температура, кашлица, кихане) на присъстващи в залата трети лица да се
възползват от процесуалната си възможност за разглеждане на делото при
закрити врата при условията и реда на чл. 136, ал.1 т. 1 или т. 4 и ал. 2 от
ГПК във връзка с чл. 144 АПК.
8. Указвам на страните в съдебните производства образувани пред
Административен съд - Бургас и техните процесуални представители в
случай на здравословни неразположения (отпадналост, повишена телесна
температура, кашлица, кихане) да се възползват от предоставените от
закона възможности за замяна на личното участие с процесуално
представителство от свои надлежни пълномощници и/или техни
заместници.
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9. Препоръчвам на съдиите и съдебните служители да ограничат
пътуванията си до страните по т. 7 от настоящата заповед.
10. Препоръчвам избягване на близък контакт на лица с
грипоподобни симптоматика или физическо неразположение, кашлища
или сълзене на очите, препоръчвам редовно миене на ръцете с топла вода и
сапун или използване на мокри кърпи със спирт.
11. Препоръчвам на съдиите и съдебните служители, които са били в
контакт с лица (близки или други) в предходни дни, идващи от обявените
епидемични райони на Европа и света, които чувстват здравословни
неразположения (отпадналост, повишена телесна температура, кашлица,
кихане), да не се явяват на работните си места, като уведомят личния лекар
и съответните медицински лица.
12. Съдии или съдебни служители, които се чувстват неразположени,
да уведомят прекия си ръководител и личния лекар, както и да не се явяват
на работа, за което да представят съответен документ (болничен лист).
13. Считано от 16.03.2020 г. въвеждам обслужване на едно гише на
граждани и адвокати, както следва, справки по всички дела на
Административен съд - Бургас да се извършват преимуществено на
следните телефони 056/ 80 60 41, 80 60 42, 80 60 44, 80 60 49 – служба
„Съдебно деловодство“ , 056/ 80 60 64 – служба „Регистратура“, 056/ 80 60
74, 80 60 43, 80 60 73, 80 60 76 – служба „Съдебни секретари“ без
предоставяне на лични данни от страна на съдебните служители при
употреба на тези методи за извършване на справки. По изключение
справки на място за дела да се извършват на регистратурата на
Административен съд – Бургас, а при необходимост от физически достъп
на страна до делото чрез завяване на профил за достъп в ЕПЕП или
заявяване на копие от съответното дело/документ. Доказателства, които не
могат да бъдат копирани и тези които не присъстват в електронното дело в
ЕПЕП, както и оригинали на документи се предявяват на страните за
запознаване в открито съдебно заседание, с оглед гарантиране
пълноправното им участие в процеса. Извън горния случай такива се
предоставят за ползване единствено на вещите лица за изготвяне на
допуснати съдебни експертизи.
14. Забранявам достъпа на трети лица в помещенията на
Административен съд Бургас с изключение на съдебните зали.
15. За гарантиране на
документооборота между съдебните
инстанции и този с Прокуратурата на Република България забраната не
важи за служители на останалите звена в съдебната палата.
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Така въведените мерки подлежат на преразглеждане след всеки акт
на компетентен орган, касаещ промяна на епидемичната обстановка в
страната.
Копие от заповедта да се връчи на съдиите и съдебните служители от
Административен съд – Бургас за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на съдебен
администратор.

ЧАВДАР ДИМИТРОВ /П/
АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –
БУРГАС
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