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гр.Враца, 2020 год. 

ОТНОСНО: За определяне на мерки относно организацията на дейността 
на Окръжна прокуратура гр. Враца по време на извънредното положение в 
страната, в изпълнение на Решение на Прокурорската колегия на ВСС от 
18.03.2020 г. 

Десислав Начков - и.ф. окръжен прокурор, на основание чл. 140 от Закона 
за съдебната власт и Решение на Прокурорската колегия на ВСС от 18.03.2020 г. 
относно организацията на дейността на Прокуратурата по време на извънредното 
положение 

ЗАПОВЯДВАМ: 

Считано от 18.03.2020 г. до прекратяване на извънредното положение в 
РБългария: 

I.Определям следната организация за работа на магистрати и служители 
1.До прекратяване на извънредното положение, наблюдаващите прокурори 

или съответния дежурен прокурор следва да вземат участие в съдебни заседания 
само по делата посочени в решение на Съдийската колегии на ВСС от 
15.03.202j0r, допълнено с решение от 16.03.2020г. 

2.Магистратите и съдебните служители да осъществяват своята дейност, 
присъствено и от разстояние, по определен график от административния 
ръководител на ОП-Враца. 

3.Разрешава се достъпът на магистрати и съдебни служители в работните 
помещения, съгласно графици утвърдени по реда на заповедта по т. 1. 

П.Определям следната организация за контакти с външни лица: 
1. Призоваването на лица по преписки и досъдебни производства за периода 

на обявеното извънредно положение да се извършва по телефон или по 
електронен път. 

2.Всички административни услуги да се извършват в Информационния 
център на ОП-Враца, като се осигурят непрекъснатото му обезпечаване с 
необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията. 

3.Подаването на документи да се извършва по пощата, по електронен път 
или оставяни в специално обособена за целта пощенска кутия във входа на 
Съдебната палата. 

4.Справки да се извършват САМО по телефоните, обявени на официалния 
сайт на прокуратурата или по електронен път. 

5.Информацията относно създадената организация в условията на обявеното 
извънредно положение да се публикува и на официалния сайт на ОП-Враца. 
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III.Да продължат засилените противоепидемични мерки в работните 
помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване 
на лична хигиена, разполагане на работните места на подходящо разстояние и 
други предпазни мерки съобразно препоръки от Националния оперативен щаб, 
създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на 
Република България. 

Изпълнение на заповедта ще контролирам лично. 
Копие от заповедта да се доведе до знанието на всички магистрати и 

съдебни служители, за сведение и изпълнение. 

И.Ф.ОКРЪ 
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