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Информация, относно организацията на работа и въведените 

санитарно-хигиенни и противоепидемични мерки във Военно-

апелативния съд от 13 април 2020 г. до отмяна на извънредното 

положение в страната 

 
На основание чл. 106, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2 и т. 13 от Закона за съдебната 

власт и във връзка с решение на Народното събрание на Република България 

от 03.04.2020 г. за удължаване на извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 г. 

(Обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.) в срок до 13 май 2020 г. (Обн. ДВ, бр. 33 от 

07.04.2020 г.), както и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет по Протокол № 9/15 март 2020 г., допълнено с 

решение по Протокол № 19/ 16 март 2020 г., допълнено с решение по т. 3 и 4 

по протокол от извънредно работно заседание на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет от 26.03.2020 г. и решение по т. 1 по Протокол № 

12/07.04.2020 г. и Решение по протокол № 13 от дистанционното заседание 

чрез видеоконферентна връзка на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет, проведено на 14 април 2020 г., Заповед на Председателя на ВКС 

относно създадена организация по време на извънредното положение в 

съдебната палата и Заповед № 77/16.03.2020 г., изменена и допълнена със 

Заповед №79/30.03.2020 г., и Заповед № 81/10.04.2020 г. на 

административния ръководител – Председател на Военно-апелативния съд, 

от 14 април 2020 г. до 13 май 2020 г. включително, във Военно-апелативния 

съд Е СЪЗДАДЕНА СЛЕДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И СА 

ВЪВЕДЕНИ СЛЕДНИТЕ САНИТАРНО - ХИГИЕННИ И 

ПРОТИВОЕПИДИМИЧНИ МЕРКИ: 

От 14 април 2020 г. до 13 май 2020 г. НЯМА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ 

наказателни дела в открити съдебни заседания, с изключение на случаите по 

чл. 64, чл. 65,  чл. 62, вр. чл. 64 и 65, чл. 69 и чл. 70 от НПК, дела, образувани 

по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и въззивни 

дела, образувани по внесени наказателни производства по чл. 225, ал. 6, чл. 

326, ал. 2 и чл. 355 от Наказателния кодекс.  

Администрирането и разглеждането на други дела, извън 

горепосочените, които имат спешен и неотложен характер ще се извършва 

по преценка на административния ръководител или на изпълняващия 

функциите на административен ръководител, след доклад на разпределения 

съдия-докладчик.  
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Всички наказателни дела, извън горепосочените, които са насрочени за 

разглеждане в открити съдебни заседания в периода от 13.04.2020 г. до 

13.05.2020 г. включително, се отсрочват и насрочват в разумен срок, на 

определени дати, след крайната дата от периода на обявеното извънредно 

положение, но преди съдебната ваканция за 2020 г., за което ще се уведомят 

страните и останалите участници в съдебните производства, ако такива има.  

Във Военно-апелативния съд се ОБРАЗУВАТ  дела по постъпилите и 

входирани книжа, иницииращи съдебни производства, като се спазват 

изискванията на Правилника за администрация в съдилищата и се 

разпределят на съдия-докладчик по реда на Правилата за случайно 

разпределение на делата и равномерна натовареност на съдиите във Военно-

апелативния съд. Образуването и администрирането на делата се извършва 

при спазване на ограниченията по т.т. 8,11,15,16 и 17 от заповед № 

81/10.04.2020 г. на Председателя на съда. 

Определените съдия-докладчици предприемат своевременни действия 

за проучването, насрочването и администрирането на тези дела в 

законоопределените срокове, като откритите съдебни заседания по тях се 

насрочват след периода на обявеното извънредно положение и след 

насрочването на отсрочените вече дела.  

Произнасянето от съдебните състави по реда на чл. 327 НПК, както и 

по дела, които се разглеждат в закрито заседание, ще се извършва по 

възможност дистанционно, а ако това е невъзможно, съставите ще определят 

ден за произнасяне в съда при спазване на всички изисквания за  безопасност 

и при използване на необходимите предпазни средства и дезинфектанти.  

На съдиите е указано, че следва да работят дистанционно по изготвяне 

на решенията по обявените за решаване наказателни дела, както и ако се 

налага изготвяне на други актове по делата, при спазване на сроковете по 

НПК. Изготвените и подписани съдебни актове ще се предават от съдиите за 

вписване в съответните книги и присъединяването им към деловодната 

програма от съответните съдебни служители, съобразно посочения график за 

дежурство по т. 25 и т. 26 от заповед № 81/10.04.2020 г.. 

Изготвените съдебни актове се публикуват на интернет-страницата на 

Военно-апелативния съд, като съобщения до страните, че съдебните актове 

са изготвени,  няма да се изпращат за времето на извънредното положение. 

Умоляваме гражданите да извършват подаването на всякакъв вид 

документи във Военно-апелативния съд единствено по пощата или по 

електронен път на voas@justice.bg, а съдебните деловодители  ще 

предоставят информация и справки по дела по телефон, обявен на сайта на 

съда, или по електронен път на voas@justice.bg. 

Призовките и съобщенията по всички насрочени дела ще се извършват 
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по телефон или по електронен път. 

Достъпът на съдиите и съдебни служители, с изключение на 

определените по дежурства, в работните кабинети и служебни помещения на 

съда ще се извършва при необходимост и единствено във връзка с 

изпълнение на задълженията по подлежащите на образуване, проучване и 

администриране дела съгласно заповед № 81/10.04.2020 г. 

 ЗАБРАНЕН е достъпът на граждани, страни по дела, вещи лица, 

преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по 

образуваните и насрочени за разглеждане дела по т. 1 и т. 2 от заповед № 

81/10.04.2020 г.. 

До 13 май 2020 г.  Военно-апелативният съд ще ползва съдебни зали № 

3 и 6, находящи се в максимална близост до входа на съдебната сграда, за 

откритите съдебни заседания по делата по т. 1 и т. 2 от заповед № 

81/10.04.2020 г., или друга, определена със заповед на Председателя на 

Върховния касационен съд, която преди и по време на съдебното заседание 

ще бъде обезпечена с необходимите предпазни средства срещу 

разпространение на инфекции. По изключение и в случай на възникнала 

необходимост ще се ползва и съдебна зала № 2. 

Изготвените списъци с отложените дела ще се обявяват на 

официалния сайт на съда. 

Всички съдии, съдебни служители и граждани следва стриктно да 

спазват указанията на Министерство на здравеопазването, препоръките на 

Световната здравна организация за предпазване от корона вирусна инфекция, 

компетентните национални здравни органи в страната,  предписанията на д-р 

Ели Йорданова  - управител на „Служба по трудова медицина – д-р Ели 

Йорданова“ ЕООД, във връзка с мерките за ограничаване разпространението 

на инфекции и вирусно заболяване, причинени от COVID-19.  

Съдиите и съдебните служители в района на съдебната палата следва 

да сведат до минимум преките контакти помежду си и с външни лица, а 

когато това е невъзможно – следва да спазват дистанция от не по-малко от 

1.5 м., като всички съдии, съдебни служители и граждани в района на 

съдебната палата трябва да ползват предпазни маски, ръкавици, 

дезинфектанти и други лични предпазни средства.   

Съдиите и съдебните служители, които чувстват здравословни 

неразположения като отпадналост, повишена телесна температура, кашлица, 

кихане или които са били в контакт с лица, диагностицирани с новия 

коронавирус COVID-19,  не следва да се явяват на работните си места, като 

трябва да уведомят за това незабавно личния лекар и съответните 

медицински лица, както и Председателя на съда и съдебния администратор.  

ВЪВЕДЕН е график на дежурство в деловодството на Военно-
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апелативния съд, за справки по телефон, всеки ден от 09.00 ч. до 16.30 ч.  

 

Деловодство - 02/92 19 617; 607 и 613. 

За връзка по e-mail по всяко време: voas@justice.bg 

Насрочени дела -  vasbg.com. 

Във Военно-апелативния съд регулярно и интензивно се почистват и 

дезинфекцират  работните кабинети и канцеларии (4 пъти дневно на 

повърхности и зони в контакт  с откритите части на тялото).  

Задължително и регулярно се почистват и дезинфекцират подовете на 

работните кабинети и канцеларии и санитарното помещение. Дезинфекцията 

се извършва не по-малко от два пъти в рамките на работния ден.  

Редовно се проветряват работните помещения без присъствие на 

работещите в тях магистрати и съдебни служители.  

На съдебните служители е възложено стриктно да спазват добра лична 

хигиена чрез измиване и дезинфекциране на ръцете при всяка възможност от 

замърсяване. 

Апелираме към страните по делата, гражданите и адвокатите да спазват 

добросъвестно и отговорно указанията на компетентните национални 

здравни органи за ограничаване разпространението на инфекции и вирусни 

заболявания, причинени от новия коронавирус (COVID-19), като се 

въздържат от посещение в Съдебната палата при съмнение или наличие на 

симптоми на заразяване. 

Благодарим за разбирането! 

Бъдете отговорни, пазете себе си и близките! 

Бъдете здрави! 
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