ЗАПОВЕД
№

228/28.05.2020 г.

ОТНОСНО: Мерките за предотвратяване на разпространението на
заразата с
коронавирусна инфекция (COVID-19), до момента на
обявяването, че опасността e отминала.
Във връзка с Решение по Протокол № 15/12.05.2020 г. на СК на
ВСС, относно работата в съдилищата след отмяна на извънредното
положение в страната, изменени и допълнени с Решение по Протокол №
16/19 май 2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
ЗАПОВЯДВАМ
I. Изменям т.1 от Заповед № 204/13.05.2020 г., като влизането в
Съдебната палата Благоевград се осъществява след дезинфекция
и при условие, че лицата носят предпазни маски. Не се допускат
лица с външно проявена симптоматика на заболяването COVID19. При въведено от регионална здравна инспекция ограничение в
придвижването /пълно или частично/ да не се допускат в сградата
на съда живеещи в ограничената територия лица.
1.В случай, че дадено лице откаже да извърши дезинфекция, да
постави предпазна маска или е с външно проявена симптоматика
на заболяването COVID-19, служителите отговарящи за достъпа
до сградата, не допускат лицето до помещенията в съда, а в
случаите на явяване по дело, насрочено в открито съдебно
заседание, съставят протокол в който описват констатираните
обстоятелство и го предават на съдебния състав, който разглежда
делото, по което е призовано лицето.
II. Изменям т. 11 от Заповед № 204/13.05.2020 г., като:
1. При дела със значим обществен интерес и/или медиен интерес
и по решение на съдебният състав, в съдебните зали да се
допускат журналисти, след предварителна заявка, отправена
на телефон – 073/88 98 56 за Наказателно деловодство; 073/88
98 07 – Гражданско деловодство и на 073/88 98 14 – служба

Архив, при стриктно спазване на указанията на здравните
органи за ограничаване разпространението на заболяването.
2. В случаите при които присъствието на журналисти в залата е
невъзможно при условията на предходната точка, за спазване
на принципа за публичност на съдебните производства, следва
да се използват следните технически средства:
- Излъчване на съдебни заседания в реално време чрез
стрийминг в платформи за видеосподеляне и социални
мрежи /Ютюб, Фейсбук и др./
3. При решение на съдебният състав за недопускане на
журналисти до заседание по делото, на заявителите се изпраща
протокола от проведеното заседание и същият се публикува на
интернет страницата на съда незабавно след подписването му
при спазване на ЗЗЛД. В тези случаи съдебният секретар,
ведно със съдията докладчик изготвят прессъобщение за
проведеното съдебно заседание, което се изпраща на
журналистите в деня на заседанието.
4. При невъзможност от прилагане на някои от посочените мерки
по дела със значим обществен и/или медиен интерес,
съдебният протокол от съдебното заседание да бъде публично
обявен, незабавно след подписването му, при спазване
изискванията на ЗЗЛД.
В останалата част заповед № 204/13.05.2020 г. остава непроменена.
Заповедта да се публикува на интернет страницата и фейсбук
страницата на Окръжен съд Благоевград, и да бъде изпратена на
електронния адрес на сектор „Връзки с обществеността“ към ВСС:
pkp@vss.justice.bg, като се приложи линк към съобщението, публикувано
на интернет страницата на съда.
Препис от заповедта да се изпрати на всички съдии и съдебни
служители при Окръжен съд Благоевград за сведение и изпълнение.
Препис от заповедта да се изпрати за сведение на Началника на ОЗ
„Охрана“ за сведение и изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД:
/КАТЯ БЕЛЬОВА/

