
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

З А П О В Е Д
№ РД-08-2335

гр. София, 10.05.2021 г.
С оглед предприемане на предпазни мерки за служителите и 

гражданите относно разпространението на COVID-19, както и предвид 
Правила и мерки за работата на съдилищата в условията на пандемия, 
приети с решение на Съдийската колегия на ВСС 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., на основание чл. 
86, ал. 1 във връзка с чл. 88 ЗСВ,

Н А Р Е Ж Д А М :

ОТМЕНЯМ Заповед № РД-08-4288 от 09.10.2020 г. на председателя 
на СГС.

ИЗМЕНЯМ Заповед № РД-08-2027 от 15.05.2020 г. на председателя 
на СГС, в частта по пункт XVI, който придобива следното съдържание :

„С оглед опазване здравето на присъстващите, съдебните 
деловодства да работят с граждани и адвокати при спазване на посочените 
по -  горе ограничения със следното работно време: сутрин от 09:00 ч. до 
10:00 ч.; от 10:30 ч. до 12:00 ч. и следобед от 13:30 ч. до 15:00 ч.; от 
15:30 ч. до 17:00 ч., като за времето от 08:30 ч. до 09:00 ч.; от 10:00 ч. до 
10:30 ч., от 12:00 ч. до 13:30 ч. и от 15:00 ч. до 15:30 ч., да се извършва 
основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен 
достъп.“

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

В останалата част Заповед № РД-08-2027 от 15.05.2020 г. на 
председателя на СГС остава непроменена.

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 звецаф====©̂ ел „Информационно 
обслужване и статистика“, както и сектор „Човешки
ресурси” -  за сведение и изпълнение.
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