
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

З А П О В Е Д
№ РД-08-5775

гр. София, 26.10.2021 г.

Във връзка с издадена Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на 
Министъра на здравеопазването, с която са въведени временни 
противоепидемични мерки на територията на Република България, считано 
от 21.10.2021 г., във връзка със сериозното усложняване на епидемичната 
обстановка на територията на София -  град, предвид публично 
оповестените данни относно заболеваемостта и смъртността в гр. София и 
страната от COVID-19, с оглед задължението на административния 
ръководител по чл. 6а, ал. 3, изр. 2 от ЗМДВИП, да предприеме 
необходимите мерки за защита на живота и здравето на участниците в 
производствата по делата, както и на съдиите и съдебните служители, на 
основание чл. 86, ал. 1 във вр. чл. 88 от ЗСВ,

Н А Р Е Ж Д А М :

ВЪВЕЖДАМ временно, за периода 27.10.2021 г. -  05.11.2021 г., 
включително, следната организация на работа в Софийски градски съд :

I. ДА СЕ ОТСРОЧАТ насрочените за разглеждане в открито 
заседание дела в периода 27.10.2021 г. -  05.11.2021 г. включително, с 
изключение на тези, визирани в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, за нови дати, 
възможно най -  близки до първоначално определените дати на заседания.

II. СЪДЕБНИТЕ СЛУЖБИ „СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО“ при 
Софийски градски съд да дават справки в периода само по телефон, като се 
ограничи достъпът на адвокати, вещи лица и граждани до помещенията, 
ползвани от Софийски градски съд в Съдебната палата.

За делата, визирани в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, справките се предоставят 
при организация и ред, определени от ръководителите на служби „Съдебно 
деловодство“. j

1П. Поради обстоятелството, че се отсрочват откритите заседания по 
делата в периода 27.10.2021 г. — 05.11.2021 г. включително,



ОГРАНИЧАВАМ достъпа на адвокати, вещи лица и граждани до 
помещението на служба „Съдебно деловодство — Адвокатска стая , освен
за достъп до дела по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ.

IV. ДА СЕ ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Софийски 
градски съд съобщение до гражданите и страните в производствата, че 
служба „Регистратура“ на Софийски градски съд продължава да работи и 
приема постъпващи документи по пощата.

ИНИЦИИРАЩИ ДОКУМЕНТИ, постъпили на електронен адрес 
registratura@sgs.iustice.bg. се регистрират само, ако са подписани с КЕП 
(квалифициран електронен подпис).

V. В периода 27.10.2021 г. -  05.11.2021 г. включително, служба 
„Регистратура“ в Софийски градски съд функционира с работно време от 
09:00 ч. до 17:00 ч.

ОРГАНИЗАЦИЯТА за изпълнение на настоящата заповед възлагам 
на заместник -  председателите на Софийски градски съд и ръководители 
на отделения, както и на съдебния администратор.

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

Копие да се изпрати на Висшия адвокатски съвет и Софийски 
адвокатски съвет, за сведение.

Копие от заповедта да се връчи на: зам.- председателите на СГС; 
съдебния администратор; всички ръководители на структурни звена; отдел 
„Информационно обслужване и статистика“, както и на ръководител 
сектор „Човешки ресурси” - за сведение и изпълнение.

Изготвил: К. Ж абонова- адм. секретар
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