
 
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 

ВОЕНЕН СЪД – ПЛОВДИВ 
 

 
 

 

          

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 99 

 

Пловдив, 14.05.2020 г. 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: Организация на достъпа до съдебната сграда на 

Военен съд – Пловдив и Военно-окържна прокуратура – Пловдив след 

изтичане на срока на обявеното в страната извънредно положение и в 

положение на извънредна епидемиологична обстановка, във връзка с  

продължаващата опасност от заразяване с коронавирусна инфекция 

(COVID-19).  

 

 

Във връзка с изпълнение на решение на Съдийската колегия по 

протокол № 15/12.05.2020 г., с което са приети мерки за постепенно 

нормализиране работата на съдилищата и на основание чл. 99, вр.чл. 86, 

ал.1, т. 1 от Закона за съдебната власт, 

 

 

З А П О В Я Д В А М: 

 

 

I. Считано от 14.05.2020 се възстановява работата с граждани и 

адвокати на службите във Военен съд – Пловдив и Военно-окръжна 

прокуратура - Пловдив.  

Работното време с граждани и адвокати на всички служби е както 

следва: 

Сутрин: от 09,00 ч. до 12,00 ч. 

Следобед: от 14,00 ч. до 17,00 ч. 

За времето от 8,30 до 9,00 ч. и от 12,00 ч. до 14,00 ч., както и през 

първите 10 минути на всеки друг астрономически час се извършва основна 

дезинфекция и проветряване за осигуряване на достъп на свеж въздух. 

През посочените периоди не се допускат външни лица в службите на 

Военен съд и Военно-окръжна прокуратура – Пловдив.   
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II. Относно достъпа до сградата на Военен съд и Военно-окръжна 

прокуратура – Пловдив. 

1. В сградата да се допускат само магистрати и съдебни служители, 

както и лица, които посещават сградата във връзка с правораздавателната 

дейност на прокуратурата и съда по насрочени за деня открити съдебни 

заседания или посещаващи службите на съда и прокуратурата, които се 

помещават в сградата, както и за предоставяне на административни услуги, 

както и лица, получили разрешение от административните ръководители 

на Военен съд и Военно-окръжна прокуратура – Пловдив. 

2. В сградата да се допускат само лица (включително магистрати и 

съдебни служители) след задължителна проверка на телесната 

температура. Същите трбядва да бъдат с предпазни маски и/или предпазни 

шлемове и ръкавици. При влизане задължително да се дезинфекцират 

ръцете на всички влизащи в сградата лица. За целта да се осигурят 

дезинфекциращи препарати на обособените входове.  

Да се осъществява строг контрол и да не се допускат лица с външно 

проявена симптоматика на заболяването и с температура над 38ᵒ, съгласно 

Заповед № РД -01-264/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването. 

3. През централния вход на сградата се допускат участници в 

насрочени открити съдебни заседания за съответния ден, както и всички 

външни лица посещаващи службите на съда и прокуратурата. 

4. През страничния вход, източно от централния се допускат 

магистратите и съдебните служители от Военен съд и Военно-окръжна 

прокуратура – Пловдив. 

5. Да се ограничи достъпа на граждани до съдебните зали, като се 

допускат само участниците в производствата по насрочените дела. Същите 

се допускат до залите не по-рано от 10 минути преди насрочения час на 

съответното дело. 

В съдебните зали да не се допуска публика, включително стажанти, 

журналисти и други лица извън участниците в конкретните производства. 

6. Да не се допуска струпване на хора пред 

деловодствата/регистратурите на съда и прокуратурата, и подстъпите към 

тях, както и пред съдебните зали. При констатиране на струпване на 

повече посетители и неспазване на физическата дистанция от 2 метра, 

служителите на РД „Охрана-Пловдив“ да ги отклонят да изчакат отвън. 

Съдебните служители работещи в службите 

регистратура/деловодство да не допускат присъствието на повече от едно 

лице в службите, както и да създават организация за ограничаване 
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продължителността на престоя, съобразно изискванията за физическа 

дистанция между лицата. 

7. Пропускателният режим се осъществява от служителите на РД 

„Охрана – Пловдив“.   

 

III. На 22.05.2020 г. от 13,00 ч. разпореждам да се извърши 

планирана дератизация и дезинсекция съгласно сключения договор 

между Военен съд – Пловдив и "Транспортна Дезинфекционна 

Станция-2" ЕООД. 

Възлагам на административния секретар да връчи срещу подпис на 

всички съдии и съдебни служители от Военен съд – Пловдив копие  от  

настоящата заповед.  

Копия от настоящата заповед да се изпратят на Военно-окръжния 

прокурор на ВОП – Пловдив, Председателя на АК – Пловдив и на 

Директора на ОД „Охрана – Пловдив“, за сведение. 

Настоящата заповед да бъде незабавно публикувана на Вътрешната 

информационна страница на Военен съд – Пловдив, за сведение на всички 

магистрати и съдебни служители, както и на официалния сайт на Военен 

съд – Пловдив.  

Копие от заповедта да се постави на входа на съдебната сграда на 

Военен съд – Пловдив и Военно-окръжна прокуратура – Пловдив.   

 

 

ПОЛКОВНИК АСЕН ШОПОВ 

И.ф.Административен ръководител –  

председател на Военен съд – Пловдив  

 

 

Съгласувал: ПОЛК. ДИМО БЪЧВАРОВ 

И.ф. Административен ръководител –  

Военно-окръжен прокурор – Пловдив  

 

 

Съгласувал: СТ.КОМИСАР ДИМИТЪР ГРАМАДНИКОВ 

Директор РД „Охрана – Пловдив“ 

 

 

Изготвил:  

Жени Павлова, административен секретар 
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