
 

О К Р Ъ Ж Е Н    С Ъ Д – М О Н Т А Н А 
 

 
Уважаеми Дами и Господа, 

Във връзка със заповед № 56/11.03.2020г. на и.ф. адм. ръководител – 

председателя на ОС – Монтана, съгласно решение на СК на ВСС по 

протокол № 8, т. 31 от заседание, проведено на 10.03.2020 г., както и по 

повод потвърдените случаи в страната на COVID-19 и предприемане на 

превантивни мерки срещу разпространението на грип и остри 

респираторни заболявания Ви уведомяваме следното: 

 

1. Считано от 11.03.2020 г. достъпът до Съдебната палата в град 

Монтана, ул. „Васил Левски“ № 24 ще бъде ограничен. 

 

2. Считано от 17.03.2020 г. до 16.04.2020 г. или до второ 

нареждане, няма да се провеждат открити съдебни заседания по 

делата, с изключение на делата за: 

 Наказателни дела, по които има постановена мярка за 

неотклонение „Задържане под стража“; 

 Искания за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под 

стража“ и искания за изменение на мярка за неотклонение „Задържане под 

стража“; 

 Искания по ЗЕЕЗА и по Закона за признаване, изпълнение и 

изпращане на съдебни актове за налагане на наказание „Лишаване от 

свобода“ или на мерки, включващи лишаване от свобода; 

 Дела по Закона за здравето. 

 

3. Отлагат се всички събития, като семинари, общи събрания, 

планираното Годишно отчетно събрание за дейността на Окръжен съд – 

Монтана за 2019г., други служебни мероприятия, работни срещи, 

приемните дни на ръководството на съда, командировки, участия в 

обучения и конференции на съдии и служители, „Ден на отворените 

врати“, за посочения в т. 2 период. 

 

4. На Централния вход на Съдебната палата се извършва 

дезинфектиране на посетителите и е завишен пропускателният 

контрол.  

 

5. Забранен е достъпът в Съдебната палата на всяко лице, извън 

работещите в сградата, страните по делата и техните процесуални 

представители, както и на лица, с конкретен повод на посещение в съда 

(свидетели, вещи лица, лица, търсещи административно-правни услуги). 

 



6. Забранен е достъпът в Съдебната палата на всички лица, с 

видимо здравословни проблеми и  грипна симптоматика. 

 

7. Всички молби, жалби, сигнали, съобщения, искания, предложения 

и всякакъв вид кореспонденция до ОС – Монтана могат да се подават на 

Информационния център на съда. Справки по движението на делата 

могат да се извършват на място, по телефона, чрез електронна поща и 

интернет – страницата на съда. 

 

8. ПРЕПОРЪЧВА изброените по-горе справки да се правят 

дистанционно на следните телефони за контакти: 

РЕГИСТРАТУРА – 096-395-131; 

ДЕЛОВОДСТВО – 096-395-112; 

АРХИВ – 096-395-115; 

 

9. При необходимост от получаване на документи, страните по 

делата ще могат да получат същите на посочен електронен адрес, или 

факс. 

 

10. Гражданите и техните процесуални представители могат да 

правят справки и чрез електронната поща на ОС – Монтана –  

montana-os@justice.bg, както и да изпращат документи и книжа по 

факса на съда – 096-300-654; 

 

 

     И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   

             /М. БРАНКОВА/ 

 


