
ЗАПОВЕД 

№ 141/04.08.2022 г. 

 

Във връзка с въведените със Заповед № РД-01-248/ 03.08.2022 г. на Директор на 
СРЗИ противоепидемични мерки на територията на област София-град за 15 
(петнадесет) дни, считано от 04.08.2022 г. до 19.08.2022 г., и с оглед спазването им 

НАРЕЖДАМ: 

1. В помещенията на Софийска адвокатска колегия в гр. София да се допускат 
само лица с поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, 
покриваща устата и носа.  

 
2. Изключение от задължението по т.1 се допуска за деца до 6 годишна възраст и 

за служителите на Софийска адвокатска колегия, които не обслужват пряко посетители 
на помещенията на колегията, както и за служителите, които пряко обслужват 
посетители на помещенията на колегията, когато са осигурени механични прегради от 
стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция. 

 
3. В помещенията на Софийска адвокатска колегия да се спазва физическа 

дистанция между посетителите от най-малко 1,5 м. 
 
4. В помещенията на Софийска адвокатска колегия в гр. София да не бъдат 

допускани лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, 
главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други); 

 
5. Охранителите на помещенията на Софийска адвокатска колегия, да указват на 

всеки посетител задълженията за носене на маска и спазване на дистанция по т.1 и т.3 
по-горе и да следят за спазването им. 

 
6. Служителите на Софийска адвокатска колегия да извършват редовно 

проветряване и дезинфекция на работните си помещения, както и да мият редовно 
ръцете си. 

 
7. Да бъдат информирани адвокатите от Софийска адвокатска колегия за 

възможността за ползват услугите на колегията и да комуникират със служителите на 
колегията по електронна поща, както и да заплащат дължими вноски по банков път.  

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието за изпълнение на служителите 
на САК, както и да бъде поставена на информационните табла на колегията. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САК:  

      /адв. Стефан Марчев/ 
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