
 
 

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-12- 139 
19.05.2020 г. 

 
На основание чл.93, ал.1 от Закона за съдебната власт, във връзка с приетите с 

решение на СК към ВСС по протокол от проведено заседание на 12.05.2020г. Правила и 
мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия 

 
Н А РЕ Ж ДА М : 

          
I. ИЗМЕНЯМ заповед № РД-12-125/ 14.05.2020 г. на Председателя на АдмС- Хасково 

в частта на т. 3, която придобива следния вид: 
т.3. Провеждането на съдебни заседания да се извършва само в зали с  разположени 

плексигласови паравани / зала 1 и зала 3/  . Допускат се само участниците по текущото дело, 
а тези по следващото дело изчакват отвън пред сградата на съда, при спазване на дистанция 
между лицата, съгласно указанията на здравните органи. На охраната ежедневно да се 
предоставя списък на участниците в съдебните заседания. На входната врата на съда да се 
поставя списък на делата, които ще се разглеждат в двете зали. При ползване на една и съща 
зала от два съдебни състава, да  се спазва поредността  на разглеждането на делата  , 
определена от старшинството на съдебния състав,  независимо от часа на насрочване, което 
да се отрази в списъка на насрочените дела. 

 
          II. ДОПЪЛВАМ заповед № РД-12-125/ 14.05.2020 г. на Председателя на АдмС- 
Хасково със следните  точки 19, 20 и 21: 
         Т. 19 .Дежурните съдии, определени съгласно утвърдения график разглеждат следните 
съдебни производства по: 

- чл. 60  АПК 
- чл. 166  АПК 
- чл. 250  АПК 
- чл. 272  АПК 
- чл. 75  ДОПК 
 

Т. 20. ПРЕПОРЪЧВА на съдиите, които не са дежурни, съгласно утвърдения 
график,  да работят дистанционно по съдебните дела, като бъдат на разположение в 
рамките на работното време на съда, за да могат да се явят при възникнала необходимост. 

 
Т. 21. ПРЕПОРЪЧВА на съдиите да се включват в дистанционни обучения, 

организирани от НИП или други квалификационни формати. 
 

          Заповедта да се сведе до знанието на  магистратите и съдебните служители- за 
изпълнение. 
                                                    
                                    АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ- 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА АДМ. СЪД- ХАСКОВО: Х. БОДИКЯН 


