
 
А Д М И Н И С Т Р А Т И В Е Н  С Ъ Д  -  Х А С К О В О 

 
З  А  П  О  В  Е  Д  

 
№ РД-13-3 

 гр.Хасково08.01.2018 г. 
 
на основание чл. 93 ал.1 т.1 от ЗСВ, чл.77 и чл.78 от Правилника за администрацията на 
съдилищата,  обн. ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г. 

 
Н А Р Е Ж Д А М : 

 
 I. ОТМЕНЯМ заповед №РД-13-87/04.04.2014г. на Председателя на АдмС-Хасково. 
 1.Справки по движението на делата се дават незабавно на страните по делата, 
техните представители и адвокатите в деловодствата на съда. Справки по движението 
на делата се дават и чрез средства за отдалечен достъп. 

2.Адвокатите осъществяват правото си на достъп до информация по делата 
съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата, като имат право на свободен достъп и могат да 
правят справки и без пълномощно по конкретното дело, само въз основа на качеството си 
на адвокат, което удостоверяват чрез представяне на адвокатска карта. 

3.Лицата, които не са страни по делото, осъществяват правото си на достъп до 
информация в производствата при наличие на законен интерес, заявен с мотивирана 
писмена молба.  

4.При писмено заявление служителите от съответните служби издават съдебни 
удостоверения, копия и преписи от приложените към делата книжа в деня на постъпване 
на молбата или най-късно на следващия ден, след разпореждане на съдията-докладчик.  

5. Страните и техните представители могат сами да фотографират книжата по 
делото при извършване на справка.  
            6.Съгласно  решение № 10/ 12.02.2016 г. на Адвокатска колегия- Хасково е 
предоставена копирна машина, собственост на колегията, на която имат право да копират 
само адвокати от АК- Хасково срещу представяне на адвокатска карта и подадена молба, в 
която изрично е направено искане книжата да бъдат копирани на тази машина. Броят на 
копията по едно дело не може да надхвърля  20 страници. 
         7.Страните, техните представители и адвокатите се запознават с делата в 
адвокатската стая на съда, след като попълнят контролен лист.  
           8.До деня преди съдебното заседание делата са на разположение на страните, 
техните представители и адвокатите. В деня преди съдебното заседание делата са на 
разположение на съдебния състав. 
           9.Достъпът до класифицираните материали по делата се осъществява при спазване 
изискванията на ЗЗКИ, ППЗКИ и Вътрешните правила за класифициране на съдебните 
дела и работа с материали, съдържащи класифицирана информация. 
         10.Разходите за получаване на информация се заплащат по нормативите, 
определени в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от 
съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието 
(ДВ, бр. 71 от 1992 г.) и Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата 
по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) (в сила от 1.03.2008 г.), приета с ПМС № 38 от 
2008 г. (ДВ, бр. 22 от 2008 г.) 

Настоящата  заповед да се постави на информационното табло, да се публикува в 
интернет страницата на съда и  да се сведе до знанието на  всички съдебни деловодители.                              

 
АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА АДМ. СЪД- ХАСКОВО: /П/ 
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