
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА 

 

 
Стара Загора, бул. „Руски” 44, ет.5 

тел. 042 65 10 40 факс: 042 65 10 30 
Деловодство : 042/65 10 80 

e-mail: info@sz-adc.justice.bg 
 

З А П О В Е Д  

№ РД - 39  
12.04.2022 г., гр. Стара Загора 

 
На основание чл.93, ал.1, т. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с 

неудължаване срока на извънредната епидемична обстановка в страната, който 

съгласно Решение № 836 от 25 ноември 2021 г. на Министерския съвет е до 31 

март 2022 г. и отпадане в страната на въведените противоепидемични мерки,   

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 
1. ОТМЕНЯМ действието на издадените заповеди на Председателя на 

АдмС - Стара Загора, във връзка с въведената в страната извънредна 
епидемична обстановка, последно изм. и доп. със заповед № РД-73/02.06.2021 г. 

 
2. Препоръчвам извършването на дезинфекция при влизането в сградата на 

съда; носенето на защитна маска и спазването на дистанция на територията на 
Административен съд – Стара Загора. 

 
 3. До отпадане на риска от разпространение от вирусната инфекция COVID-
19  да се извършва ежедневната дезинфекция на съдебните зали, кабинетите, 
работните помещения  и общите части на Административен съд – Стара Загора. 
 
 4. Препоръчвам подаването на всякакъв вид документи да се извършва 
приоритетно чрез пощенска или куриерска услуга,  по факс или електронен адрес 
delovodstvo@adms-sz.com, чрез системата за сигурно електронно връчване 
/ССЕВ/,  а извършването на справки по делата – чрез единния портал за 
електронно правосъдие /ЕПЕП/, по телефон и на интернет страницата на 
Административен съд – Стара Загора. 
 
 С настоящата заповед да се запознаят всички съдии и съдебни служители, 
чрез публикуване в работната мрежа на съда. 

Копие от настоящата заповед да се да се връчи на служителите от  ОЗ 
„Охрана“ – Стара Загора за сведение и изпълнение, да се публикува на интернет 
страницата на съда от системния администратор и  да се постави на видно място 
на входа на Административен съд – Стара Загора. 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                     НА АС–СТАРА ЗАГОРА:    

                                                   /БОЙКА ТАБАКОВА/  
Изготвил: 

Стойка Колева/Административен секретар 


