
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

З А П О В Е Д
№ РД-08-1912

гр. София, 13.04.2021 г.

Във връзка с новоконстатиран случай на заразен служител с COVID- 
19 в „Съдебно деловодство -  Гражданско отделение -  първоинстанционни 
състави“ на Софийски градски съд, и с оглед извършване на проверка 
относно разпространението на вируса сред служителите и предприемане на 
предпазни мерки за служителите и гражданите, и на основание чл. 86, ал. 1 
във вр. чл. 88 от ЗСВ,

ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ, считано от 13.04.202Г г. -  15:00 ч. до
16.04.2021 г. включително, работата с граждани и достъпа до 
помещенията на служба „Съдебно деловодство -  Гражданско отделение -  
първоинстанционни състави“ в :

Стая 65, етаж сутерен;
Стая 66, етаж Сутерен;
Стая 79А, етаж сутерен.
В ПОСОЧЕНИЯ ПЕРИОД да осъществяват ежедневно служебните 

си задължения съдебните деловодители Елеонора Йорданова, Мая 
Цветкова, Деница Гелова, Даниела Йорданова, Величка Кованова, Райна 
Дончева, Лилия Чукова и Десислава Арсова, като осъществяват следните 
функции : на съдебните състави, чиито деловодители са -  в пълен обем. На 
съдебните състави, чиито деловодители отсъстват поради заболяване или 
карантина, да предприемат необходимите неотложни действия по 
обработка на доклада, свързани с : молби в обезпечително производство 
/по допускане на обезпечение, отмяна и замяна на допуснато обезпечение/; 
вписване на искови молби; производство за издаване на изпълнителен 
лист.

ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА незабавна дезинфекция на помещенията 
на служба „Съдебно деловодство — Гражданско отделение — 
първоинстанционни състави“.
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ЗА ПОСОЧЕНИЯ ПЕРИОД ГРАЖДАНИТЕ, могат да извършват 
справки за гражданските дела в Адвокатска стая на Софийски градски съд, 
чрез „Информационния център“ на Софийски градски съд и на интернет 
страницата на Софийски градски съд.

ВЪЗЛАГАМ на съдебния администратор да определя работното 
място на служителите в деловодството по време на действие на настоящата 
заповед, както и контрола по изпълнението й.

КОПИЕ от заповедта да се постави на видно място в помещенията 
на служба „Съдебно деловодство -  Гражданско отделение -  
първоинстанционни състави“.

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: съдия Стефан Кюркчиев -  зам.- 
председател на СГС и ръководител на Гражданско отделение -  
първоинстанционни състави; Даниела Илиева -  съдебен администратор; 
съдебните деловодители в служба „Съдебно деловодство -  Гражданско 
отделение -  първоинстанционни състави“, както и на сектор „Човешки 
ресурси” -  за сведение и изпълнение.

Изготвил; Калина Жабонова— адм. секретар
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