
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН СЪД

З А П О В Е Д  

№ Р - 434
София,

Във връзка с Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет по протокол № 21/1.06.2021 г., относно изменение и допълнение на 
Правилата и мерките за работа на съдилища в условията на пандемия, 
/приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 
16/19.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 17/02.06.2020 г., 
изменени и допълнени по протокол № 39/10.11.2020 г. и изменени и 
допълнени по протокол № 40/17.11.2020 г./, на основание чл. 106, ал. 3, вр. 
ал. 1, т. 2 и т. 13 от Закона за съдебната власт,

З А П О В Я Д В А М :

I. ОТМЕНЯМ всички заповеди на административния ръководител -  
председател на Военно-апелативния съд, издадени от 10 март 2020 г. до 
настоящия момент, във връзка с извънредното положение и извънредната 
епидемична обстановка, само в частта им, в която противоречат на 
настоящата заповед.

II. ВЪЗСТАНОВЯВАМ достъпът до Военно-апелативния съд на 
граждани и журналисти, като той ще се осъществява при спазване на 
актуалните противоепидемични марки, въведени със заповед на министъра 
на здравеопазването.

В деловодството на Военно-апелативния съд се допускат страни по 
дела, адвокати, вещи лица, свидетели, граждани и журналисти при спазване 
на санитарно-хигиенните и противоепидемичните мерки.

В съдебната зала влизат участниците по насрочените дела, при 
спазване на действащите противоепидемични мерки.

Вещите лица, призовани по делта, изчакват пред съдебната зала до 
поканването им по конкретното дело.

Представители на медии се допускат до заседание след решение на
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съдебния състав.
Съдебните служители предоставят справки на страните, на 

процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в 
рамките на работното време без прекъсване от 09.00 до 17.00 часа, като 
обедната почивка се ползва по график.

III. Всички останали мерки: относно дезинфекцията на съдебната 
зала, кабинети, деловодства, санитарни помещения; недопускането на 
лица с грипоподобна симптоматика; носенето на лично предпазно 
средство -  маска за еднократна или многократна употреба при влизане 
в помещенията на Военно-апелативния съд; ползването на 
дезинфектанти и спазването на дистанция, продължават да действат.

Възлагам на съдебния администратор да публикува настоящата 
заповед в ЕИСС -  раздел „Вътрешен документооборот“ и да я изпрати като 
задача към всички съдии и съдебни служители.

Заповедта да се счита за връчена или получена най-късно до 09.30 часа 
на следващия ден от публикуването й, с изключение на тези съдии и съдебни 
служители, които са в разрешен отпуск или в отпуск поради временна 
неработоспособност.

Възлагам на системния администратор, той и съдебен статистик да 
публикува настоящата заповед на интернет страницата на съд, за сведение.

ПОЛК. РУМЕН ПЕТКОВ 
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД

Изготвил:
Съдебен администратор
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