РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ЗАПОВЕД
№ РД-08-1866
гр. София, 08.04.2020 г.
Във връзка със заповед № РД-08-1707/16.03.2020 г. на председателя
на СГС, изменена и допълнена със заповеди № РД-08-1746/17.03.2020 г.;
РД-08-1789/27.03.2020 г. и № РД-08-1793/30.03.2020 г., и предвид Решение
по протокол № 12, т. 1 от заседание на Съдийската колегия на ВСС,
проведено на 07.04.2020 г., за работата на съдилищата в рамките на
извънредно положение, както и предвид Решение от 07.04.2020 г. на
Народно събрание на Република България за удължаване на срока на
обявеното извънредно положение от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. във
връзка с разрастващата се пандемия от СОУГО-19 /обн. ДВ, бр. 33 от
07.04.2020 г./, на основание чл. 86, ал. 1 във вр. чл. 88 от ЗСВ,
НАРЕЖДАМ:

1.
ПРОДЪЛЖАВАМ срока на действие на заповед № РД-081707/16.03.2020 г. на председателя на СГС, изменена и допълнена със
заповеди № РД-08-1746/17.03.2020 г.; РД-08-1789/27.03.2020 г. и № РД-081793/30.03.2020 г. до отпадане на обявеното с Решение на Народно
събрание на Република България извънредно положение.
2.
ОТМЕНЯМ изр. 2 на и. XI от Заповед № РД-081707/16.03.2020 г. на председателя на СГС, в частта, в която е посочено, че
„УКАЗВА на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за
решаване дела. Изготвените съдебни актове да се предават в деловодството
и резултатите по тях да се вписват в срочните книгите СЛЕД отпадане на
извънредното положение.“, като и. XI придобива следната редакция:
„УКАЗВА на съдиите, че следва да работят дистанционно по
обявените за решаване дела.“.
3.
ИЗМЕНЯМ п. VI, изр. 1 от Заповед № РД-08-1707/16.03.2020
г. на председателя на СГС в частта, в която е посочено, че „Установените
графици за дежурства запазват действието си.“, като вместо това
съдържанието на п. VI, изр. 1 придобива следната редакция:
„Считано от 13.04.2020 г. за времето на действие на извънредното
положение в Република България се въвеждат нови графици за дежурство
в Гражданско отделение - първоинстанционни състави, Гражданско
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отделение - въззивни състави и Търговско отделение“
4.
ВЪЗЛАГАМ на съдебния администратор да изготви и утвърди
нови графици за дежурство на съдебните служители, считано от 13.04.2020
г., съобразно графиците за дежурство на съдиите.
5.
УТВЪРЖДАВАМ нови графици за дежурство по време на
извънредното положение, които са неразделна част от настоящата заповед.
Замяна на съдия в утвърдения график за дежурство се допуска само
едновременно със замяна на целия тричленен съдебен състав, с който
съдията заседава по въззивни (частни) жалби. Замяната може да бъде
допусната след изрично разрешение на административния ръководител.
6.
ДЕЖУРНИТЕ СЪДИИ обявяват изготвените в условията на
дистанционен режим на работа крайни съдебни актове (решения,
определения, с които се приключва производството пред съответната
инстанция) САМО ПО ВРЕМЕ НА ДЕЖУРСТВОТО, съгласно
утвърдения график.
7.
ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ изготвените съдебни актове да
бъдат публикувани на интернет страницата на Софийски градски съд, като
съобщения до страните не се изпращат за времето на извънредното
положение.
8.
ПО ВИСЯЩИТЕ ДЕЛА и новообразуваните дела следва да
се предприемат възможните действия за пренасрочване и насрочване при
спазване на ограниченията по т.т. 10, 11, 12, 13 от решението на
Съдийската колегия по Протокол № 9/15.03.2020 г.
9.
ОТСРОЧЕНИТЕ от открито съдебно заседание дела, поради
обявеното извънредно положение, следва да бъдат насрочени преди
образуваните през периода на обявеното извънредно положение.
10. ПРОИЗНАСЯНЕТО в закрито заседание да се извършва по
възможност дистанционно, а ако това е невъзможно, в графика на
съдебния състав по дежурство.
11. ДОСТЪП до работните помещения да бъде осигурен само на
дежурните съдии и съдебни служители, съгласно утвърдените графици.
Стриктно следва да се спазва т. 12 от решението на Съдийската колегия по
Протокол № 9/15.03.2020 г., съгласно която се забранява достъпът на
магистрати и съдебни служители в съдебните сгради, с изключение на
ангажираните в дните на дежурства съобразно графика за работа, утвърден
от председателя на СГС.
12.
НА ДЕЖУРНИТЕ СЪДИИ И СЛУЖИТЕЛИ от Софийски
градски съд да се осигурят предпазни средства - маски и ръкавици, които
могат да бъдат получени: за съдиите в кабинет 11 - административен
секретар на съда, за служителите в кабинет 71 - съдебен администратор.
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13. УКАЗВАМ на съдиите и съдебните служители, че по време на
дежурството си следва да използват предпазни средства и да спазват
предписаната от Националния оперативен щаб препоръка за дистанция.
14. УКАЗВА на съдебния администратор да създаде организация
на работа на съдебните служители за стриктно спазване на т. 11, 12 и 13 от
настоящата заповед.
В останалата част заповед № РД-08-1707/16.03.2020 г. на
председателя на CFC, изменена и допълнена със заповеди № РД-081746/17.03.2020 г.; РД-08-1789/27.03.2020 г. и № РД-08-1793/30.03.2020 г.
остава непроменена.
ВЪЗЛАГАМ на отдел „Информационно обслужване и статистика“
да публикува заповедта на вътрешния сайт и на интернет страницата на
Софийски градски съд, без приложенията.
Копие от заповедта да се връчи на: зам.- председателите на СГС;
съдебния администратор; всички съдии и съдебни служители; всички
ръководители на структурни звена; отдел „Информационно обслужване и
статистика“, както и на сектор „Човешки ресурси” - за сведение и
изпълнение.
Да се изпрати копие от заповедта за сведение на РД „Охрана“ съвет.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

Изготвил: К. Ж абон ова- адм. секретар
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