РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ЗАПОВЕД
№ РД-08-4423
гр. София, 20.10.2020 г.
С оглед организиране работата на съда в условията на извънредна
епидемична обстановка в страната, и на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с
чл. 88 ЗСВ,
НАРЕЖДАМ:
ДОПЪЛВАМ Заповед № РД-08-4347 от 14.10.2020 г. на
председателя на СГС.
Отсъстващият на основание чл. 61, ал. 1 и ал.2 от Закона за здравето
съдия /задължителна изолация или карантина/ се замества от друг съдия от
отделението, който се произнася по молби/искания, постъпващи по делата,
при които е установен процесуален срок за произнасяне, изтичащ преди
датата на отпадане на причината за отсъствие.
Заместващият съдия се определя с писмено разпореждане на
съответния административен ръководител на отделението /заместникпредседател/, между съдиите в отделението на отсъстващия съдия. За
заместващ може да бъде определен един или повече от съдиите в
отделението, които са изразили писмено съгласие за заместване на
отсъстващия. При липса на съгласие, съответния административен
ръководител на отделението /заместник- председател/, определя
заместващия между съдиите в отделението на отсъстващия съдия, като
отчитат конкретните обстоятелства - съдиите, ползващи разрешен отпуск
за период от време, обхващащ заместването, съдиите, отсъстващи поради
обективни причини за период от време, обхващащ периода на
заместването, съдиите, които вече са замествали в закрити съдебни
заседания.
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 срдар^,.Човешки ресурси“ - за
сведение и изпълнение.
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