
 

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

 

З А П О В Е Д 

№ 57 

Монтана, 13.03.2020 г. 

 На основание чл. 86, ал.1, т.1 и т. 2 от ЗСВ и във връзка със 

стриктното изпълнение на точки 1, 7, 8 и  11 от моя заповед № 

56/11.03.2020 г., както и с оглед установени случаи на заразени с COVID-

19 на територията на Област Монтана, включително и смъртен случай,  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. ОПРЕДЕЛЯМ СЛЕДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТИТЕ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ В ОС-

МОНТАНА: 

1. Съдебните секретари на ОС – Монтана да изготвят списък на 

участниците по всяко дело, предстоящо за разглеждане в открито съдебно 

заседание, съгласно образец – приложение към настоящата заповед. 

2. Съдебните секретари при ОС – Монтана да предоставят 

попълнената съгл. т. 1 таблица на служителите на ОЗ „Охрана“ най-късно 

до 12 часа на деня, предхождащ съдебното заседание по списъка – с цел 

недопускане в сградата на съда на лица, които не са участници по 

делата. 

Служителите на ОЗ „Охрана“ задължително да отбелязват в 

списъка допуснатите в сградата лица – по подходящ начин, чрез който 

да може да се установи във всеки един момент лицата, които са имали 

достъп до съдебната палата. В края на деня списъкът да се връща на 

съдебните секретари. 

3. Невписани в списъка адвокати по отразените в таблицата дела 

да се допускат в сградата само след показване на служителите на ОЗ 

„Охрана“ на пълномощно  от страните по делото – за всяко конкретно 

дело. 

4. Препоръчвам на всички адвокатите по всички висящи пред 

ОС – Монтана съдебни дела, до второ нареждане, да извършват 

справки по делата си дистанционно: по телефон, електронна поща и 

чрез интернет – страницата на съда, като посочват точни координати 

за връщане на отговор от страна на съда. 

5. Възлагам на председателите на РС – Монтана, РС – Лом и РС – 

Берковица да предприемат незабавно същите мерки по отношение на 

делата по неотложените открити съдебни заседания в сградата на 

съответния съд. 



 

II. ОПРЕДЕЛЯМ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛИ 

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОСТЪПА И 

ДВИЖЕНИЕТО НА ХОРА В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В МОНТАНА: 

 

6. Считано от 16.03.2020 г. (понеделник) предоставям за временно 

ползване на ОП - Монтана, до второ нареждане, едно работно място, 

находящо се на партерния етаж на Съдебната палата, в служба „Фирмено 

отделение“, непосредствено до парапета, отделящ служебната зона от 

зоната за граждани. ОП – Монтана да предприеме необходимите 

организационни мерки, свързани с обезпечаване на работното място с 

необходимите техника, работещи, предпазни средства и уведомителни 

табели за гражданите. 

 

7. ВЪЗЛАГАМ на служителите от ОЗ „Охрана“ – Монтана да 

съпровождат всяко лице, поискало да ползва административната 

услуга за издаване на свидетелство за съдимост, като служител на 

„Съдебна охрана“ придружава лицето от входа на сградата до служба 

„Бюро съдимост“, изчаква го пред службата до края на процеса на 

обслужване, след което го съпровожда обратно до изхода. 

 

 

Преписи от настоящата заповед да изпратят на Висш съдебен съвет, 

РС – Монтана, РС – Лом, РС – Берковица, ОП – Монтана, ОЗ „Охрана“ – 

Монтана и АК – Монтана, за сведение и действие от тяхна компетентност. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на съдебния администратор, 

съдебните секретари и съдебните деловодители от служба „Деловодство“ 

за сведение и изпълнение. 

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ОС – 

Монтана, като копие от нея се постави и на информационното табло и на 

информационния център за сведение на всички посетители. 

 

 

     И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

   

             /М.БРАНКОВА/ 

 

 

Вярно с оригинала! 

Сверил:  

Петко Петков,  

съдебен администратор 



Приложение към т.1 от Заповед № 57/13.03.2020г. 

 

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

Насрочени открити съдебни заседания за……………………………. (дата) 

 

№ на 

дело 
Страни Адвокати Свидетели Вещи лица Съдебни заседатели 

      

      

      

 


