
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

З А П О В Е Д
№ РД-08-2035

гр. София, 15.05.2020 г.

Във връзка с приетите с решение на Съдийската колегия на ВСС по 
протокол № 15 от 12.05.2020 г., Правила и мерки за работата на 
съдилищата в условия на пандемия и на основание чл. 86, ал. 1 във вр. чл. 
88 от ЗСВ

Н А Р Е Ж Д А М :

УКАЗВАМ на съдиите, на основание т.П.7 от Правилата и мерките 
за работата на съдилищата в условия на пандемия, да преценят 
възможността за разглеждане на всички вече насрочени дела в едно 
открито съдебно заседание, като съобразят прецизно предписаните в т. II 4 
от ПМРСУП, изисквания: за по- голям времеви интервал между началото 
на съдебното заседание по отделните дела, в рамките на заседателния ден 
на състава. Съдебният състав следва да има предвид, че е необходимо 
залите да бъдат периодично проветрявани и дезинфекцирани, а 
изчакващите началото на следващото съдебно заседание страни и 
адвокати- да се придвижат до съдебната зала. Преценката за времевия 
интервал е на решаващият съд, съобразно вида на делото и предстоящите 
процесуални действия.

В случай, че не е възможно провеждане на съдебно заседание 
съобразно мерките за безопасност или съдебното заседание не може да 
бъде проведено в предварително определената времева рамка, следва със 
знанието на административните ръководители на отделенията - да се 
предприемат действия за отсрочване на заседанието.

При отсрочване на заседанието, да се предприемат мерки за 
незабавно уведомяване на редовно призованите страни, а писмена 
информация за отсрочените дела да се предостави от завеждащите служби 
„Съдебни деловодства“ на административния секретар на съда за 
отразяване в електронни регистър по т.б.П от ПМРСУП.
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УКАЗВАМ на съдиите, на основание т.П.7 от ПМРСУП да не 
насрочват няколко дела в един и същи час занапред, както и да насрочват 
по-малък брой дела през по-голям интервал от време помежду им.

РАЗРЕШАВАМ на съдиите, на основание т.П.5 от ПМРСУП, да 
преценят ИН ДИВИ ДУ A ЛНО възможността за организирано провеждане 
на съдебни заседания чрез видеоконферентна връзка, от оборудвани с 
интернет връзка помещения на съда, вкл. чрез интернет приложения. 
Провеждането на такъв тип съдебни заседания следва да се осъществи 
само, ако СЪОТВЕТНИЯ СЪДЕБЕН СЪСТАВ прецени, че ще бъдат 
спазени предписаните от процесуалния закон правила, включително и за 
изготвяне на съдебен протокол.

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

Копие от заповедта да се връчи на: зам.- председателите на СГС; 
съдебния администратор; административния секретар; всички съдии; 
завеждащ служби „Съдебно деловодство -  Гражданско отделение -  
Първоинстанционни състави“, „Съдебно деловодство -  Гражданско 
отделение -  Брачни състави“, „Съдебно деловодство -  Гражданско 
отделение -  Въззивни състави, „Съдебно деловодство -  Търговско 
отделение“, „Съдебно деловодство -  Наказателно отделение“, Отдел 
„Защита на класифицираната информация“; началник служби „Връчване 
на призовки и съдебни книжа“ и „Съдебни секретари“; отдел 
„Информационно обслужване и статистика“, както и на сектор „Човешки 
ресурси” - за сведение и изпълнение.
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Изготвил: С. Бояджиева -  специалист, сектор АДП
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