РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО

ЗАПОВЕД
№ 441

Габрово, 18 ноември 2020 година

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с
чл. 6а, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците (Oбн.,
ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп., бр. 34, 38, 44, 55,
60, 64, 71, 92 и бр. 98 от 17.11.2020 г.), във връзка с решение по Протокол № 40,
т. 1 от дистанционното заседание чрез видеоконферентна връзка на Съдийска
колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 17.11.2020 г., с което са
изменени и допълнени действащите Правила и мерки за работа на съдилищата
в условията на пандемия (Приети с решение на Съдийската колегия на Висшия
съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по
протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г., изм. и
доп. по протокол № 39/10.11.2020 г.) и наличието на установени случаи на
заболели с COVID-19 в съдебната сграда в гр. Габрово, пл. Възраждане № 1 Протокол № 11 от 17.11.2020 г. на Окръжен съд - Габрово,
Р А З П О Р Е Ж Д А М:
Да се изготви график за работа на съдебните служители, съобразно броя
на заболелите магистрати и съдебни служители, при ротация на групите
съдебни служители, до момента, в който опасността от зараза с COVID-19 e
отминала.
Всички съдии, които нямат насрочени или подлежащи на разглеждане,
поради неотложния си характер, дела, да работят дистанционно.
Задължавам съдебните служители, които не са дежурни в графика за деня,
и поради това не са на работните си места, да бъдат на разположение в рамките
на работното време на съда, за да могат да се явят при възникнала
необходимост, до отпадане на риска от заразата с COVID-19.
Съдиите, които работят дистанционно, да бъдат на разположение и да се
явят на работните си места при възникнала необходимост.
При провеждане на открити съдебни заседания, когато законът допуска,
вместо лично явяване на процесуалния представител – адвокат, и страната по
делото, да бъдат използвани възможностите за разглеждане на делата чрез
видеоконференция на основание чл. 135а от ГПК.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО
Да се използват функционалностите на Единния портал за електронно
правосъдие (ЕПЕП), с цел ограничаване човекопотока в съдебната палата.
Подаването на документи, включително по искания за доказателства, да
става по електронен път, писмено по пощата или чрез депозиране в служба
„Съдебно деловодство”, откъдето да бъдат прилагани по делата.
Да се извършва постоянна дезинфекция в помещенията на Окръжен съд Габрово и съдебната сграда.
Всички останали мерки, във връзка с извънредната епидемична
обстановка, следва да се осъществяват съгласно действащата Заповед № 158 от
14.05.2020 г., изменена със Заповед № 190 от 05.06.2020 г. на
административния ръководител-председател на Окръжен съд - Габрово.
С тази заповед да се запознаят съдиите и съдебните служители на
Окръжен съд - Габрово - за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на интернет страницата на Окръжен съд Габрово.

ВЕСЕЛИНА ТОПАЛОВА
Административен ръководител-председател
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