
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

З А П О В Е Д
№ РД-08-412

гр. София, 10.02.2017 г.

На основание решение на ОС на съдиите от НО при СГС, 
проведено на 28.09.2016 г. § VII, т. 3 от Вътрешни правила за случайно 
разпределение на делата и за заместване на съдии в НО на СГС, на 
основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 88 ЗСВ

ДОПЪЛВАМ Вътрешни правила за случайно разпределение на 
делата и за заместване на съдии в НО на СГС утвърдени със заповед № 
966 от 24.03.2016 г. на председателя на СГС, като:

- към § III се създава т. 7 със следното съдържание: при отсъствие 
на съдия от НО поради ползване на отпуск при временна 
неработоспособност за повече от една седмица, отсъстващият 
съдия да бъде изключван от Централизираната система за 
разпределение на дела по всички групи.

- в § IV, т. 12 и т, 13 се добавят производствата по чл. 243, ал. 4

- В § V, т. 4 се добавя второ изречение: при необходимост от 
заместване на член на съдебния състав, който не е докладчик по 
делото за произнасяне в закрито заседание при отсъствие или 
невъзможност на член от състава да участва по време на 
съдебната ваканция, се избира заместващ съдия чрез програмата 
“LawChoice” между дежурните съдии за съответния ден.

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 Евелина Папазян, съдия Даниела Борисова, съдия Мина 
Мумджиева, всички съдии от Наказателно отделение на СГС, служба 
„Регистратура“, завеждащите служби „Съдебно деловодство -

Н А Р Е Ж Д А М :

НПК.



Наказателно отделение“, „Досъдебно производство“, РКИ, сектор 
„Административна дейност и пресслужба“, отдел „Информационно 
обслужване и статистика“ и на 
и изпълнение.
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