
ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА 
 

З А П О В Е Д 
 

№ 348 
 

Монтана, 05.11.2013 г. 
 

  На основание чл. 86, ал.1, т.1 от ЗСВ и предвид решение на ВСС по 
Протокол № 41/24.10.2013 г., с което са оттеглени, респ. отменени решенията на 
ВСС по т. 38.1, т. 38.2, т. 38.3, т.38.4, т. 38.5, т. 38.6, т. 38.7, т. 38.8 и т. 38.9 по 
Протокол № 16 от 25.04.213 г. във връзка с публикуване в Интернет на 
декларации по ЗПУКИ 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

 1. Декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, подадени от съдебните 
служители за публикуване до 25.04.2013 г., да се възстановят на Интернет 
страницата на Окръжен съд - Монтана в срок до 08.11.2013 г., като се публикува 
също и настоящата заповед, ведно с решение на ВСС по Протокол № 
41/24.10.2013 г. 

2. Подадените след 25.04.2013 г. декларации по чл. 12 от ЗПУКИ от 
съдебните служители (при наличие на такива), независимо от това дали е дадено 
съгласие или не, да се обявят на Интернет страницата на Окръжен съд- 
Монтана, при заличаване на подписа на декларатора и ЕГН, ако такова е 
посочено. 

3. Подаваните по чл. 12 от ЗПУКИ декларации от новоназначени 
съдебни служители след издаване на настоящата заповед,  да се публикуват на 
Интернет страницата на Окръжен съд-Монтана, при заличаване на подписа на 
декларатора и ЕГН, ако такова е посочено. 

4. Да се запознаят съдиите от Окръжен съд – Монтана с решение на 
ВСС по Протокол № 41/24.10.2013 г. 

5. Да се запознаят съдебните служители от ОС – Монтана, подали 
декларации по ЗПУКИ, с настоящата заповед и с решение на ВСС по Протокол 
№ 41/24.10.2013 г. 

6. На Интернет страницата на Окръжен съд – Монтана да останат 
публикувани подадените от съдебните служители декларации по ЗПУКИ преди 
25.04.2013 г., за които е получено съгласие за публикуването им съгласно моя 
Заповед № 131/13.05.2013 г. , издадена въз основа на решение на ВСС по 
Протокол № 16/25.04.2013 г., т. 38 (отм., решение на ВСС по протокол № 
41/24.10.2013 г., т. 40.), както и съпътстващите ги Заповед № 131/13.05.2013 г., 
решение на ВСС и становище на КЗЛД. 

С настоящата заповед се отменя моя Заповед № 131/13.05.2013 г. 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ 
     НА ОС – МОНТАНА: 
        /Д. КУЗМАНОВА/ 
 

 


