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З А П О В Е Д  

№ АД – 333 

гр. Хасково, 08.12.2020  г. 
 

           Днес, осми декември, две хиляди и двадесета година, Милена Петева – 

Заместник на административния ръководител – заместник - председател на Окръжен 

съд – Хасково, упълномощена със заповед № ЛС - 504 от 01.12.2020 г. на Председателя 

на Апелативен съд – Пловдив да замества административния ръководител на Окръжен 

съд – Хасково при отсъствието му, като взех предвид усложняването на епидемичната 

обстановка в Окръжен съд – Хасково – ежедневно увеличаващия се брой на магистрати 

и съдебни служители заразени с вируса на SARS – CoV – 2 (болестта КОВИД 19), както 

и на магистрати и служители, поставени под карантина, намирам, че са налице 

основанията по чл. 6а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

и за преодоляване на последиците от него, да се преустанови провеждането на открити 

съдебни заседания, а насрочените за период от 14 дни, считано от 09.12.2020 г., такива 

съдебни заседания да бъдат отсрочени, поради което и на основание чл. 86 от Закона за 

съдебната власт: 

 

Н А Р Е Ж Д А М  : 

 

             1. ПРЕУСТАНОВЯВАМ, считано от 09.12.2020 г. до 22.12.2020 г. 

включително, провеждането в Окръжен съд - Хасково на открити съдебни заседания, 

с изключение на делата по дежурство или други дела с изричното разрешение на 

Административния ръководител. 

2. ОТСРОЧВАМ за друга дата, след изтичане на горепосочения период, 

насрочените открити съдебни заседания за времето от 09.12.2020 г. до 22.12.2020 г. 

включително.  

3. Отсрочените дела да се докладват поетапно на съдиите за насрочване за 

нови дати при съблюдаване на ограниченията, наложени от усложнената епидемична 

обстановка. 

4. Работата на съдебните служители да се организира на сменен режим, 

съобразно утвърден график, като неприсъстващите по график служители остават на 

разположение. 

5. Нареждам стриктно спазване на всички ограничителни противоепидемични 

мерки, свързани с използването на предпазни средства, поддържане на необходимата 

хигиена и спазване на дистанция. 

6. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички магистрати и съдебни 

служители, както и да се публикува на интернет – страницата на съда. 
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