
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

З А П О В Е Д
№ РД-08-1870 

гр. София, 09.04.2020 г.

Във връзка с Решение по протокол № 12, т. 1.1. и т. 1. 2. 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 COVID-19 /обн. 
ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г./, на основание чл. 86, ал. 1 във вр. чл. 88 от ЗСВ,

Н А Р Е Ж Д А М :

1. ОТМЕНЯ т. IV от Заповед № РД-08-1707/16.03.2020 г. на 
председателя на СГС.

2. Т. IV, т. 1. от Заповед № РД-08-1707/16.03.2020 г. на председателя 
на СГС, изменена със Заповед № РД-08-1746/17.03.2020 г., остава 
непроменена.

3. ДА СЕ ОБРАЗУВАТ в дела постъпилите книжа след 13.03.2020 г.
4. ДЕЛАТА ДА СЕ ОБРАЗУВАТ при условията на т. 10, т. 11, т. 12 и 

т. 13, изр. 1 от Решение по протокол № 9 от 15.03.2020 г. от заседание на 
Съдийската колегия на ВСС, при съобразяване на кадровия и технически 
ресурс на Софийски градски съд.

5. ВЪЗЛАГАМ изпълнението на заповедта на заместник -  
председателите на СГС.

6. ПРОДЪЛЖАВАМ действието на Заповед № РД-08- 
1759/17.03.2020 г. на председателя на Софийски градски съд и Заповед № 
РД-08-1778/23.03.2020 г. на председателя на Софийски градски съд, 
считано от 13.04.2020 г. до отмяна на обявеното с решение от 13.03.2020 г. 
на Народното събрание на Република България, извънредно положение.

ВЪЗЛАГАМ на отдел „Информационно обслужване и статистика“ 
да публикува заповедта на вътрешния сайт и на интернет страницата на 
Софийски градски съд.

Копие от заповедта да се връчи на: зам.- председателите на СГС; 
съдебния администратор; завеждащ служби „Съдебно деловодство -  
Частни жалби и обезпечения“, Съдебно деловодство -  Гражданско
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отделение -  първоинстандионни състави“; „Съдебно деловодство -  
Търговско отделение“; дежурните съдебни деловодители в „Съдебно 
деловодство -  Частни жалби и обезпечения“, Съдебно деловодство -  
Гражданско отделение -  първоинстандионни състави“; „Съдебно 
деловодство -  Търговско отделение“; „Съдебно деловодство- брачни 
състави“; отдел „Информационно обслужване и статистика“, както и на 
сектор „Човешки ресурси” - за сведение и изпълнение.
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