РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН СЪД

ЗАПОВЕД
№ 115
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:

ОПРЕДЕЛЯМ реда и условия за изпълнение на мерките за
публичност на общественозначимите дела във Военно-апелативния съд в
условията на пандемия, както следва:
1. При разглеждане на общественозначими дела, по решение на
съдебния състав, в съдебната зала се допускат журналисти.
2. Допускането става по предварителна заявка, при изготвен от
съдебния администратор списък с имена на лицата и медиите, които
представляват, като за целта:
2.1. Системният администратор, той и съдебен статистик качва
информация на сайта на Военно-апелативния съд в началото на работната
1000 София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
тел.: 02/92-19-617, факс: 02/980-99-98, www.vasbg.com

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН СЪД
седмица (при разглеждане на дела по същество) и не по-късно от 24 часа
преди провеждане на съдебно заседание (при разглеждане на мерки за
неотклонение)
2.2. Журналистите, желаещи да присъстват на заседанието, заявяват
това при съдебния администратор на Военно-апелативния съд, който ги
вписва в листа на желаещите.
2.3. Не по-късно от 24 часа преди заседанието изготвеният списък на
журналисти се предава на служителите на „Съдебна охрана“, пропускащи
граждани на входа на Съдебната палата откъм ул. „Позитано“.
3. Журналистите са длъжни да влизат в съдебната зала с предпазни
маски, а сядането на пейки в залата следва да бъде през едно място, при
спазване на най-малко 1,5 м отстояние.
4. При липса на възможност за побиране на всички заявили се за
присъствие в съдебната зала журналисти при спазване на изискуемите
санитарно-хигиенни условия, системния администратор, той и съдебен
статистик осъществява стрийминг на заседанието, със съгласието на
съдебния състав и страните по делото, в избрана от него платформа за
видеосподеляне или аудиосподеляне в социални мрежи.
5. Кoгaтo пo eднo и cъщo вpeмe ce пpoвeждaт няĸoлĸo дeлa oт знaчим
обществен интepec, ce излъчвa дeлoтo, пo ĸoeтo интepecът нa жypнaлиcтитe,
oтpaзявaщи paбoтaтa нa cъдa e пo-гoлям.
6.
При разпити на свидетели в съдебна зала, стриймингът и
видеосподелянето се прекъсва, поради възможност за проследяване на
свидетелски показания от страни по делото или други свидетели и създаване
на предпоставки за препятстване установяването на обективната истина по
делото. Стриймингът се възобновява след края на разпитите на свидетели.
7. При невъзможност за прилагане на изброените по-горе мерки за
публичност, протоколът от проведеното заседание по общественозначимо
дело се публикува незабавно след подписването му от съдебния състав, при
спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и ЗЗКИ.
8. Предварителната заявка, може да бъде направена на e-mail:
voas@justice.bg или на тел. 02/92 19 613
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
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по телефона на дистанционно работещите, както и чрез публикуване във
ВИС и на интернет сайта 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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