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АПЕЛАТИВЕН СЪД-СОФИЯ
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ЗАПОВЕД
№ А-303
Гр. София, 15.05.2020 г.
Във връзка с приемане на предпазни мерки за ограничаване
разпространението на вирусни инфекции в условията на обявена
извънредна епидемиологична обстановка в периода от 14.05.2020 г. до
15.06.2020 г., относно работата на пресслужбата на Апелативен съдСофия, с оглед приетите от Съдийската колегия на ВСС с протокол №
15/12.05.2020 г. Правила и мерки за работата на съдилищата в условията
на пандемия, на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната
власт,

НАРЕЖДАМ:
1. Служителят „връзки с обществеността“ в Апелативен съдСофия, подготвя ежедневно подробни справки за делата с обществен
интерес и по тези, по които медии и журналисти заявяват интерес.
2. Публичността на проведените съдебни заседания /при наличие
на медиен интерес/, да бъде осигурена чрез нарочно изявление на
служителя „връзки с обществеността“ непосредствено след
приключване на съдебното заседание.
3. Служителят „връзки с обществеността“, да предоставя на
журналистите телефон за постоянна връзка и електронен адрес за
кореспонденция, както и да използва всички възможни технически
средства за комуникация, с оглед осигуряване публичността на
съдебното заседание.
4. Възлага на служителят „връзки с обществеността“ да предлага
на Председателя на съда, организирането на кампании за информиране
на обществото, например – начина на поетапно нормализиране на
работата на съдилищата; движението на делата, което ще се случва побавно от обичайното, предвид натрупаната работа и съобразяване със
задължителните предписания за безопасност; намаления състав,
необходимото по-дълго време за провеждане на съдебно заседание,
комуникацията със съда, взаимната необходимост от разбиране и
търпение с цел запазване живота и здравето на всички граждани,

адвокати, вещи лица, съдебни заседатели, магистрати и съдебни
служители.
Заповедта да се доведе до знанието на Зам.адм.ръководителизам.председатели и ръководители на Наказателна, Гражданска и
Търговска колегия, съдиите в Апелативен съд-София и служителя
„връзки с обществеността“, за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на съдебния
администратор.
Заповедта да се публикува на сайта на Апелативен съд-София.

(п)
________________________

ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА
АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АПЕЛАТИВЕН СЪД-СОФИЯ

