
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

З А П О В Е Д
№ РД-08-5573

гр. София, 13.10.2021 г.

Във връзка с издадена заповед № РД-01-343 от 12.10.2021 г. на 
Директора на СРЗИ, с която са въведени временни противоепидемични 
мерки на територията на гр. София, поради значителното покачване на 
заболеваемостта от COVID-19, влошаване на наблюдаваните показатели и 
достигната 14-дневна заболеваемост над 509.3 на 100 000 жители 
население, и на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 88 ЗСВ,

Н А Р Е Ж Д А М :

СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ в Софийски градски съд, които не 
могат да изпълняват задълженията си в дистанционна форма, да работят по 
график, предложен от съответния ръководител на звено, утвърден от 
съдебния администратор, но не повече от 50 % от щатната численост на 
звеното.

В помещенията на Софийски градски съд, които се посещават от 
външни лица, е задължително носенето на защитни маски за лице.

В служебните помещения на Софийски градски съд да не се 
допускат служители и външни лица с прояви на остри заразни 
заболявания.

Стриктно да се спазва т. 19 от заповед № РД-01-343 от 12.10.2021 г. 
на Директора на СРЗИ -  в служебните помещения на Софийски градски 
съд, които се посещават от външни лица, да не се допуска повече от един 
човек на три квадратни метра.

СПРАВКИ ПО ДЕЛАТА преимуществено да се извършват на 
служебните телефони, обявени на сайта на Софийски градски съд.

ВЪЗЛАГАМ контрола по изпълнение на заповедта на Даниела 
Илиева -  съдебен администратор на СГС.

ВЪЗЛАГАМ на ръководителите на административни звена да 
доведат до знанието на съдебните служители настоящата заповед.

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; всички ръководители на административни звена; 
отдел „Информационно обслужване и статистика“, както и на сектор 
„Човешки ресурси” - за сведение и изпъ;
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