
                  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
              АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА  
 

 

 
З А П О В Е Д 

 
№ РД - ......../16.03.2020 г. 

 
ВАНУХИ АРАКЕЛЯН – Административен ръководител – Председател на 

Апелативен съд – Варна, на осн. чл.106, ал.1, т.1 от ЗСВ, във връзка с 
усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на 
COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. 
на Народното събрание на Република България извънредно положение, както и 
препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед на 
министър-председателя на Република България, за социална дистанция и 
Решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 9/15.03.2020г.  
 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

 ОПРЕДЕЛЯМ следните мерки за Апелативен съд – Варна за периода от 

16.03.2020 г. - 13.04.2020 г.: 

1. ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ разглеждането на всички видове наказателни 

дела за периода на обявеното извънредно положение 16.03.2020г. –  13.04.2020 

г. включително, с изключение на: 

✓ Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) 

и чл.270 от НПК; 

✓ Делата по чл.66 от НПК; 

✓ Делата по чл.67 от НПК 

✓ Делата по чл.69 от НПК; 

✓ Делата по чл.70 от НПК; 

✓ Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест 

по искания на задържания или предаване на лица; 

✓ Дела по чл.355 от НК; 

 

2. ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ разглеждането на всички видове граждански и 

търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020г. 

– 13 април 2020 г. включително, с изключение на: 

✓ Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск, в това 

число отмяна, замяна, прекратяване или връщане на частна жалба 

в обезпечителното производство; 

✓ Делата за обезпечаване на доказателства. 

 

3. Всички останали дела, извън посочените, като изключение по т.1 и т.2 

да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на 



обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата 

година. В случай на продължаване периода на извънредното положение след 

13.04.2020 г., Съдийската колегия ще се произнесе допълнително относно 

насрочването и разглеждането на делата. По всички отсрочени дела да не се 

изпълнява принудително водене. 

4. НЕ СЕ ОБРАЗУВАТ в дела входираните книжа, иницииращи съдебни 

производства, с изключение на производствата по т.1 и т.2. 

5. Подаването на всякакъв вид документи да се извършва по пощата или 

по електронен път. 

6. Справките по дела да се извършват САМО по телефоните, обявени на 

сайта на Апелативен съд – Варна или по електронен път на обявените 

електронни адреси на Наказателно, Гражданско и Търговско отделения на 

съда. 

7. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа в съдебните сгради 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. 

8. За обезпечаване работата на Апелативен съд – Варна да се утвърдят 

графици за дежурства на съдиите и съдебните служители. 

9. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът на съдии и съдебни служители в съдебната 

палата в гр. Варна пл.”Независимост” № 2 с изключение на ангажираните по 

дежурства съобразно утвърденият и предоставен график за работа.  

10. УКАЗВА на съдиите, да работят дистанционно по обявените за 

решаване техни дела. Изготвените съдебни актове да се предават и 

резултатите по тях да се вписват в срочните книгите и регистъра по чл.253 ГПК, 

след отпадане на извънредното положение. 

11. След отпадане на извънредното положение, да се изготвят справки, 

относно извършената от съдиите от Апелативен съд – Варна работа – брой 

написани съдебни актове. В тази връзка, възлагам на дежурните секретар/ 

деловодител при предаване на изготвените съдебни актове, както и на 

протоколи от ОСЗ,  да водят статистика, която включва: номер и вид на делото, 

дата, вид на изготвения съдебен документ /съд.протокол или съд.акт/, съдия 

докладчик и членове на състава. 

12. Предоставянето на административни услуги по делата по т.1 и т.2 на 

Апелативен съд – Варна, ще  се извършват на принципа на „едно гише“, 

разположено на партера на Съдебната палата – гр.Варна, пл.Независимост № 

2, стъклен офис в определените часове.  Съдебните служители, които ще 

предоставят посочените услуги да бъдат обезпечени с необходимите 

предпазни средства срещу разпространение на инфекцията. Предоставянето 

на административни услуги по делата по т.1 и т.2 да става след постъпване на 

съответната молба за това по посоченият по-горе начин – по факс, имейл или 

поща, с посочване на телефон за обратна връзка.  

13. Разглеждането на насрочените открити съдебни заседания за делата 

по т.1 и т.2 , да се осъществява в съдебната зала на Апелативен съд - Варна, 



като за същата да се осигурят необходимите предпазни средства срещу 

разпространение на инфекцията.  

14. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни 

книжа по всички дела на Апелативен съд - Варна, с изключение на делата по т. 

1 за периода на обявеното извънредно положение 16.03.2020г. - 13.04.2020г.  

включително /или неговото отпадане/. Призовките и съобщенията за делата по 

т. 1 да се извършват по телефон или по електронен път. 

15. Настоящата заповед запазва действието по предприетите мерки за 

ограничаване разпространението на COVID-19, определени със Заповеди  №  

РД - 0223/10.03.2020г. и РД – 0229/13.03.2020г. на Административния 

ръководител – Председател на Апелативен съд - Варна 

16. Зам. Председателите на Наказателно отделение, Гражданско 

отделение и Търговско отделение да изготвят графици за дежурствата на 

съдиите от отделенията. 

17. Съдебният администратор и административният секретар да изготвят 

графици за дежурствата на съдебните служители по отделения и общата 

администрация. 

18. Изготвените графици са неразделна част от настоящата заповед. 

19. Настоящата заповед влиза в сила от 16.03.2020 година и има 

действие до момента на промяна на обстоятелствата наложили издаването и́. 

20. Координиране изпълнението на настоящата заповед възлагам на 

Заместник - председателите на Наказателно, Гражданско и Търговско 

отделения, съдебния администратор и административния секретар. 

21. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Съдебния 

администратор. 

22. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Заместник -

председателите на Апелативен съд – Варна, всички съдии  и съдебни 

служители от Апелативен съд – Варна за изпълнение. 

 

Копие да се предостави на Заместник - председателите на Наказателно, 

Гражданско и Търговско отделения, съдебния администратор и 

административния секретар за сведение и изпълнение. 

Копие от заповедта, ведно с графиците за дежурства да се предостави 

на РД „Охрана“ – Варна. 

 С настоящата заповед да се запознаят всички съдии и съдебни 

служители от Апелативен съд – Варна. 

Информация относно предприетите действия и създадената организация 

в условията на обявеното извънредно положение да се публикува на сайта на 

Апелативен съд – Варна. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -  

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА АС - ВАРНА: 

/ВАНУХИ АРАКЕЛЯН/ 



 

 


