
 

 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

       АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС 
 

 

     

     З А П О В Е Д 

 
№ АД-06-061 

 

гр. Бургас, 07.04.2022 г. 

 

   Във връзка с отмяна на извънредната епидемична обстановка в 

страната, свързана с разпространението на коронавирусна инфекция, считано 

от 01 април 2022 г., на основание чл. 106, ал. 1, т. 1 и т. 13 от Закон за 

съдебната власт 

                  З А П О В Я Д В А М : 

 

  1. Отменям задължителното използване на лични предпазни 

средства - защитна маска, покриваща носа и устата, дезинфектант, спазване на 

физическа дистанция не по-малко от 1,5 м. и др. в сградата на Апелативен съд 

– Бургас.  

 2. Съобразно препоръките на здравните власти е желателно всички 

съдии, съдебни служители, страни по дела, техните упълномощени 

представители и адвокати, вещи лица и преводачи, потребители на 

административни услуги, граждани и журналисти да носят защитна маска за 

лице и да спазват физическа дистанция помежду си, пребивавайки в 

Апелативен съд – Бургас. 

  3. Дезинфекция на работните и сервизните помещения, както и 

общите части на ползваната от Апелативен съд - Бургас част от Съдебната 

палата да се извършва само веднъж през работния ден, от 6.00 ч. до 9.00 ч. 

         4. Отменям всички заповеди на Административния ръководител – 

Председател на Апелативен съд - Бургас, издадени във връзка с обявената за 

страната извънредна епидемична обстановка, само в частта, в която 

противоречат на настоящата заповед. 

  Заповедта да се сведе до знанието на съдиите и съдебните служители 

от Апелативен съд – Бургас, за изпълнение и да се публикува във вътрешните 

електронни папки. Служителят „Връзки с обществеността“ да постави копие 

от заповедта на видно място на входа на АС-Бургас, да я оповести в интернет 

страницата на съда и изпрати по електронен път на Апелативния прокурор при 

АП-Бургас, Председателите на Адвокатските съвети на АК–Бургас, Сливен и 

Ямбол и РД “Съдебна охрана-Бургас“, за сведение. 

          /п/ 

          ПЛАМЕН СИНКОВ  

                 Административен ръководител - 

         Председател на Апелативен съд – Бургас 


