
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

З А П О В Е Д  
№ РД-08-3576

гр. София, 16.07.2018 г.

С оглед необходимостта от регламентиране начина на разпределение 
на делата и заместване на съдиите в Наказателно отделение на СГС по 
време на съдебната ваканция и съгласно т. 2, § VII от утвърдените със 
заповед № 966 от 24.03.2016 г. на председателя на СГС Вътрешни правила 
за случайно разпределение на делата и за заместване на съдии в 
Наказателно отделение на СГС и във връзка с § 1, т. 1, изр. трето, § IV, т. 2, 
т. 11, 12 и т. 15 от същите, на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 88 от

ДОПЪЛВАМ Вътрешните правила за случайно разпределение на 
делата и за заместване на съдии в Наказателно отделение на СГС, 
утвърдени със заповед № 966 от 24.03.2016 г. на председателя на СГС, 
считано от 17.07.2018 г., както следва:

Към § IV от същите се създава т. 16 със следното съдържание: 
Делата по дежурство /седмични дежурства/ в досъдебното производство, 
свързани с производствата, които се разглеждат от дежурните съдии за 
седмицата по време на съдебната ваканция, както и въззивните/касационни 
наказателни производства се разпределят от най-старшия свободен 
дежурен съдия, съобразно графика, изготвен от ръководителя на 
отделението.

ВЪЗЛАГАМ на системните администратори от отдел 
„Информационно обслужване и статистика“ да публикуват заповедта на 
интернет страницата и във вътрешния сайт на съда.

Копие от заповедта да се връчи на: зам.-председателите на СГС - 
съдия Даниела Борисова и съдия Мина Мумджиева; всички съдии от 
Наказателно отделение; служба „Регистратура“; завеждащите служби 
„Съдебно деловодство -  Наказателно с 
Досъдебно производство“, Регистрату 
сектор „Административни дейност и п{ 
обслужване и статистика“, както и в 
сведение и изпълнение.
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