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 Съгласно Заповед № 207/10.03.2020 г. на председателя 
на съда като превантивна мярка срещу разпространението 
на COVID-19 е препоръчано на всички съдии от състава на 
Административен съд – Пловдив, в срок до един месец 
считано от 11.03.2020 г. да не разглеждат дела, насрочени в 
открити съдебни заседания, с изключение на случаите 

предвидени в чл.329, ал.3 от ЗСВ, като своевременно 
уведомят страните по делата за това.  

 С последваща Заповед № 221/16.03.2020 г., във връзка 
с решение на СК на ВСС по протокол № 9 от 15.03.2020 г., е 
разпоредено всички отсрочени/отложени дела да се 
насрочват за разглеждане в открити съдебни заседания след 
16.04.2020 г. , с изключение на изрично посочените в 
същата. Уведомяването на страните съгласно заповедта се 
извършва на електронен адрес или по телефона.  

Новите дати на заседанията, за които делата са 
насрочени по състави са както следва:  

- заседанията на І с-в за датите 02.04.2020 г. и 
13.04.2020 г. се отлагат. Делата са пренасрочени за 
дати 11.05.2020 г. – следобед  и 21.05.2020 г. – 
сутрин;   

- заседанията на ІІ с-в за дати 24.03.2020 г. и 31.03.2020 
г. се отлагат. Новите дати са съответно 21.04.2020 г. и 
28.04.2020 г.; 

- заседанията на ІV с-в  насрочени до 

16.04.2020 г. се отлагат. Делата са пренасрочени за 
13.05.2020 г. – сутрин; 

- заседанията на V с-в насрочени до 16.04.2020 
г. се отлагат. Делата са пренасрочени за 22.04.2020 г. 
– следобед,  28.04.2020 г., - сутрин, 04.05.2020 г., - 
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сутрин; 11.05.2020 г. - следобед и 18.05.2020 г. – 
следобед и 08.06.2020 г. – следобед; 

- заседанията на VІ с-в насрочени до 
16.04.2020 г., се отлагат. Новите дати са съответно 
23.04.2020 г.  - следобед и 30.04.2020 г., - следобед и  
05.05.2020 г. – следобед; 

- заседаниято на VІІ с-в насрочени до 

16.04.2020 г. отлагат. Новите дати са 22.04.2020 г. – 
следобед; 29.04.2020 г. – следобед; 13.05.2020 г. - 
следобед и 27.05.2020 г. следобед; 

- заседанията на VІІІ с-в насрочени до 
16.04.2020 г. се отлагат. Новите дати са 21.04.2020 г. - 
сутрин и 27.04.2020 г. – сутрин; 

-  заседанията на Х с-в насрочени до 
16.04.2020 г., се отлагат. Делата са пренасрочени за 
30.04.2020 г., - следобед, 13.05.2020 г. – сутрин и 
20.05.2020 г., - сутрин;  

- заседанията на ХІ с-в насрочени до  

16.04.2020г. се отлагат. Съответно делата са 
пренасрочени за 23.04.2020 г. – следобед, 07.05.2020 
г., сутрин; 21.05.2020х г., - сутрин и 27.05.2020 г. – 
следобед; 

- заседанията на ХІІ с-в насрочени до 
16.04.2020г., се отлагат. Новите дати са 28.04.2020 г., 
- следобед, 05.05.2020 г. – следобед, 08.05.2020 г., - 
сутрин, 11.05.2020 г. – следобед и  14.05.2020 г. – 
следобед  и 28.05.2020 г., - следобед;  

- заседанията на ХІІІ с-  насрочени до  
16.04.2020 г. се отлагат. Делата са пренасрочени 
за 27.04.2020 г., - следобед, 04.05.2020 г. – 

следобед, 14.05.2020 г. – сутрин и 19.05.2020 г. – 
сутрин; 

- заседанието на ХІV с-в насрочени до  
16.04.2020 г. се отлагат. Делата са пренасрочени 
за 24.04.2020 г. – сутрин, 29.04.2020 г. – 
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следобед; 08.05.2020 г. – сутрин и 14.05.2020 г. – 
сутрин; 
- заседанията на ХV с-в насрочени до  

16.04.2020 г. се отлагат. Делата са пренасрочени за  
28.04.2020 г. – следобед, 07.05.2020 г. – следобед, 
21.05.2020 г. – следобед и 27.05.2020 г. – следобед; 

- заседанията на ХVІ с-в насрочени до  

16.04.2020г. се отлагат. Делата са пренасрочени за 
27.04.2020 г. – сутрин, 11.05.2020 г. – сутрин, 
15.05.2020 г. – сутрин и 29.05.2020 г. – сутрин; 

- заседанията на ХVІІ с-в насрочени до  
16.04.2020 г. се отлагат. Делата са пренасрочени за 
22.04.2020 г. – сутрин, 29.04.2020 г. – сутрин, 
08.05.2020 г. – сутрин, 13.05.2020 г. – сутрин и 
20.05.2020 г. – следобед;  

- заседанията на ХVІІІ с-в насрочени до  
16.04.2020 г. се отлагат. Новите дати са съответно 
27.04.2020 г. – сутрин  и 14.05.2020 г. – сутрин;  

- заседанието на ХІХ к.с-в е насрочено за 
08.05.2020 г.  сутрин; 

- заседанията на ХХ к.с-в насрочени до  
16.04.2020 г., се отлагат. Делата са насрочени за 
19.05.2020 г. – сутрин; 

- заседанията на ХХІ к. с-в насрочени до 
16.04.2020 г.  се отлагат. Делата са насрочени за 
22.04.2020 г., - следобед; 

- заседанието на ХХІІ к.с. за април месец е 
насрочено за 22.04.2020 г. – сутрин; 

- заседанията на ХХІІІ к.с-в насрочени до 
16.04.2020 г. се отлагат. Делата са насрочени за 

15.05.2020 г. – сутрин; 
- заседанията на ХХІV к.с-в насрочени до 

16.04.2020 г. се отлагат. Делата са насрочени  за 
13.05.2020 г. - следобед; 
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- заседаниято на ХХV с-в насрочени до  
16.04.2020 г. се отлагат. Делата са насрочени за 
22.04.2020 г. – сутрин, 29.04.2020 г. – сутрин, 
12.05.2020 г. – сутрин и 28.05.2020 г. - сутрин; 

- заседанията на ХХVІ к.с-в  насрочени до 
16.04.2020 г. се отлагат. Делата са пренасрочени за 
14.05.2020 г. - следобед; 

-  заседанията на ХХVІІ с-в насрочени до 16.04.2020 г., 
се отлагат. Делата са пренасрочени за 21.04.2020 г., - 
сутрин и 12.05.2020 г. - следобед; 

- заседанията на ХХVІІІ с-в насрочени до  
16.04.2020 г. се отлагат. Новите дати съответно са 
23.04.2020 г. – следобед и 08.05.2020 г. - сутрин; 

- заседанията на ХХІХ с-в насрочени до 
16.04.2020 г. се отлагат. Новите дати са съответно 
21.04.2020 г. -  следобед, 30.04.2020 г. – следобед, 
07.05.2020 г. – сутрин и 11.05.2020 г. - сутрин; 

        Съгласно Заповед № 209/11.03.2020 г. на 
председателя на съда е въведен временен режим на 
организация на работа за периода 12.03.2020 г. – 
27.03.2020 г., като е ограничен изцяло достъпа на външни 
лица, страни по дела и техните процесуални представители 
до помещенията на съда, с изключение на достъпа до 
помещенията на служби „Регистратура“ и „Стая за проучване 
на дела“. Запознаването с дела, извършването на справки и 
преписи по дела, следва да се осъществява единствено в 
„Стая за проучване на дела“, при максимално допустим брой 
посетители – трима души едновременно. Страните и 
процесуалните им представители имат възможност да 

осъществяват справки за движението на делата по телефон 
или на интернет страницата на съда. 

 24.03.2020 г., гр.Пловдив 


