РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА

ЗАПОВЕД
№ РД - 55
22 май 2020 г. , гр. Стара Загора
Във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
по протокол № 16 от 19.05.2020 г., с което се изменят приетите Правила и
мерки за работа на съдилища в условията на пандемия, на основание чл.93,
ал.1 и ал. 1 и ал.2 от Закона за съдебната власт,

НАРЕЖДАМ:

1. Отменям т.1.1 от раздел І на Заповед № 52/14.05.2020 г. в частта, в която
посетителите в сградата на Административен съд – Стара Загора следва
да бъдат с ръкавици.
2. Отменям т.3 от раздел ІІ на Заповед № 52/14.05.2020 г., в частта, в която
не се допуска присъствие на журналисти по делата.
3. При дела със значителен обществен и/или медиен интерес и по решение
на съдебния състав, в съдебните зали да се допускат журналисти след
предварителна заявка, подадена най-късно до 12:00 часа на деня,
предхождащ съдебното заседание на електронен адрес до служител на
длъжност „връзки с обществеността“: l_yancheva@adms-sz.com
4. След получаване на заявка служителят на длъжност „връзки с
обществеността“ незабавно я докладва на председателя на съдебния
състав.
5. След произнасяне на съдебния състав по направената заявка,
служителят на длъжност „връзки с обществеността“ незабавно
информира заявителя за решението на съдебния състав.
6. При решение на съдебния състав за допускане на журналисти до
заседание по делото, списък с имената на допуснатите се предоставя на
съдебната охрана.
7. Допускът на журналисти ще се осъществява при стриктно спазване на
указанията на здравните органи и заповед № 52/14.05.2020 г.
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8. При решение на съдебния състав за недопускане на журналисти до
заседание по делото, на заявителите да се изпраща съдебния протокол
от проведено заседание, незабавно след подписването му. В тези случаи
протоколът се изготвя и подписва в деня на заседанието.
9. При въведено от Регионалната здравна инспекция ограничение в
придвижването (пълно или частично), не се допускат в сградата на
Административен съд – Стара Загора живеещи в ограничената територия
лица.
С настоящата заповед да се запознаят всички съдии, чрез публикуване в
работната мрежа на съда и да се публикува на интернет страницата на съда от
служителя „Връзки с обществеността“.
Копие от настоящата заповед да се постави на видно място на входа на
Административен съд – Стара Загора.
Копие от настоящата заповед да се изпрати на Началника на ОЗ
„Охрана“ – Стара Загора за сведение и изпълнение.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС–СТАРА ЗАГОРА:
/Б. ТАБАКОВА/

Изготвил:
Стойка Колева, административен секретар
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