РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН СЪД

ЗАПОВЕД
№ 113
София, 28.05.2020 г.
На основание чл. 106, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2 и т. 13 от Закона за
съдебната власт и с оглед приетите с решения по Протокол №
15/12.05.2020г. и Протокол № 16/19.05.2020 г. на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет, във връзка с изпълнението на Правилата и мерките
за работа на съдилищата в условията на пандемия,
З А П О В Я Д В А М:
ДОПЪЛВАМ заповед № 107/15.05.2020 г., в т. IV – 5 и 6 в частта,
която придобива следното съдържание:
I.
„При дела със значителен обществен и/или медиен интерес и по
решение на съдебния състав, в съдебната зала да се допускат журналисти
след предварителна заявка, при стриктно спазване на указанията на
здравните органи за ограничаване разпространението на заболяването
COVID-19, както и на настоящите Правила и мерки за работа на
съдилищата в условията на пандемия. При невъзможност да се спазят
ПМРСУП публичността на съдебните заседания да се осигури чрез
използването на всички налични техническа средства за това.
В случай на значителен обществен интерес съдебният протокол от
заседанието, да бъде обявяван публично незабавно след подписването му,
ако процесуалният регламент не забранява това, както и при спазване на
изискванията за защита на личните данни и ЗЗКИ.
ВЪЗЛАГАМ на системния администратор, той и съдебен статистик
да публикува заповедта на ВИС на интернет страницата на Военноапелативния съд.

II. При въведено от Регионална здравна инспекция ограничение в
придвижването /пълно или частично/, да не се допускат в съдебната зала
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живеещи в ограничената територия лица.
Всичко останало в заповед № 107/15.05.2020 г., остава
непроменено.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на полк.
Генко Драгиев – заместник на административния ръководител - заместникпредседател на Военно-апелативния съд и на г-жа Камелия Лазарова –
съдебен администратор.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на съдиите и съдебните
служители от Военно-апелативния съд, срещу подпис на присъстващите и
по телефона на дистанционно работещите, както и чрез публикуване във
ВИС на съда, за сведение и изпълнение.
ПОЛК. ДИМИТЪР ФИКИИН
И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД
Изготвил:
Съдебен администратор
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