РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ЗАПОВЕД
№ Р Д -08-2078
гр. София, 22.05.2020 г.
Във връзка с приетите с решение на Съдийската колегия на ВСС по
протокол № 15 от 12.05.2020 г. изменени с решение по протокол № 16 от
19.05.2020 г„ Правила и мерки за работата на съдилищата в условия на пандемия
и на основание чл. 86, ал. 1 във вр. чл. 88 от ЗСВ,
НАРЕЖДАМ:
ИЗМЕНЯМ Заповед № РД-08-2027 от 15.05.2020 г. на председателя на
СГС, в частта по п. УШ , който придобива следното съдържание:
„При дела със значителен обществен и/или медиен интерес и по решение
на съдебния състав, в съдебните зали 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
/напр.: излъчване на съдебни заседания в реално време чрез стрийминг в
платформи за видеосподеляне и социални мрежи.
В случай на засилен обществен интерес съдебният протокол от
заседанието, да бъде обявяван публично, ако процесуалният регламент не
забранява това, както и при спазване на изискванията за защита на личните
данни и ЗЗКИ.
ВЪЗЛАГАМ на отдел „Информационно обслужване и статистика“ да
публикува заповедта на вътрешния сайт и на интернет страницата на Софийски
градски съд.
Копие от заповедта да се връчи на зам.- председателите на СГС; всички
съдии; съдебния администратор; всичв
административни
звена; отдел „Информационно обслужв
както и на сектор
„Човешки ресурси” - за сведение и изпъл]
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Изготвил: С. Бояджиева - специалист, сектор АДП
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