РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ЗАПОВЕД
№ РД-08-4347
гр. София, 14.10.2020 г.
Във връзка с разрастващата се епидемична обстановка в страната и
съобразявайки приетите с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол №
16/19.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 17/02.06.2020 г.
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия и на
основание чл. 86, ал. 1 във вр. чл. 88 от ЗСВ,
НАРЕЖДАМ:
УКАЗВАМ НА СЪДИИТЕ стриктно да спазват пункт I от Заповед
№ РД-08-2027 от 15.05.2020 г. на председателя на СГС, а именно :
„До отпадане на всички мерки за безопасност, обявени в Република
България, по повод застрашаващото живота и здравето заболяване COVID19, в кабинетите на съдиите от СГС да работят едновременно до двама
съдии, като се спазва дистанция между тях съгласно изискванията на
здравните власти.“
УКАЗВАМ НА СЪДИИТЕ в случай на възможност да работят
дистанционно, като същите следва да бъдат на разположение в рамките на
работното време на съда, за да могат да се явят при възникнала
необходимост.
ЗАДЪЛЖАВАМ СЪДИИТЕ И СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ да
ползват предпазни средства - маски и/или шлемове в сградата и във
всички помещения на Съдебната палата.
СЪДИИТЕ И СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ следва стриктно да
спазват чл. 61, ал. 2 от Закона за здравето : „На задължителна карантина
подлежат контактни лица на лица, болни от заразна болест по ал. 1 (вкл.
COVID-19).“
СЪДИИТЕ И СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, за които е установено
след извършен PCR тест, че са заразени с COVID-19, следва НЕЗАБАВНО
да уведомят административното ръководство на съда, респ. съдебния
администратор по отношение на съдебните служители, като посочат

контактните лица сред съдиите и съдебните служители, с цел да бъде
извършена проверка за наличие или липса на C0VID-19.
След издаване на заповед от председателя на съда, съдиите и/или
съдебните служители следва да се явят в лаборатория, за да бъдат
изследвани с PCR тест. Лицата, по отношение на които е издадена заповед
за изследване с PCR тест, НЕ следва да се явяват на работното си място до
получаване на отрицателен резултат от същия, като следва да работят
дистанционно.
В такива случаи при насрочени в открито съдебно заседание дела,
същите се отсрочват от докладчика, след отпадане на причината за
отсъствието му за възможно най - близка дата. В тази хипотеза съдебният
секретар своевременно уведомява явилите се страни за причината за
непровеждане на заседанието.
В случаите, когато е насрочено открито съдебно заседание с участие
на тричленен състав на Софийски градски съд, при отсъствие на един от
членовете на състава, цялото заседание се отсрочва.
Горните правила се отнасят и по отношение на хипотезата по чл. 61,
ал. 2, изр. 1-во от Закона за здравето, когато съдиите подлежат на
задължителна карантина като контактни лица.
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
съдия Руси Алексиев, съдия Стефан Кюркчиев, съдия Стела Кацарова, и
съдия Райна Стефанова; всички съдии; съдебния администратор; всички
ръководители на административни звена; отдел „Информационно
обслужване и статистика“, както и на сектор „Чов€ ки ресурси - за
сведение и изпълнение.

НОВ
А
АДСКИ СЪД

Изготвил: К. Жабонова - адм. секретар
1000 София, бул, ’'Витоша” № 2, тел. централа: /02/ 9219 88; факс /02/ 981 37 40;
e-mail: cabinet@sgs.justice.bg

