
 

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

 

З А П О В Е Д 

№ 59 

Монтана, 16.03.2020 г. 

 На основание чл. 86, ал.1, т.1 и т. 2 от ЗСВ, решения на СК на ВСС от 

извънредни заседания, проведени на 15.03.2020г. и 16.03.2020г., както и с 

оглед предприемането на мерки за ограничаване на вирусните инфекции, 

причинени от COVID-19,  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни 

дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 

април 2020 г. включително, с изключение на: 

- Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс 

(НПК) и чл.270 от НПК – мерки за неотклонение „Задържане под стража“; 

- Делата по чл.67 от НПК – защита на пострадал; 

- Делата по чл.69 от НПК – отстраняване на обвиняем от длъжност; 

- Делата по чл.70 от НПК - Настаняване за изследване в 

психиатрично заведение; 

- Делата по чл.427 от НПК – принудителни медицински мерки; 

- Делата по Раздел II от Закона за здравето; 

- Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест 

по искания на задържания или предаване на лица; 

- Дела 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 чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство; 

- Дела по чл.355 от НК – нарушения на мерки във връзка с 

разпространението на заразни болести (нов текст, ДВ бр. 23/14.03.2020г.); 

- Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158,чл.161, чл.164, 

чл.165, всички по НПК 

- Делата, образувани по искания по Закона за специалните 

разузнавателни средства. 

 

2. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и 

търговски дела в ОС - Монтана, за периода на обявеното извънредно 

положение - 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с 

изключение на: 



- Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно 

заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите 

на отхвърляне на молбата за защита; 

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск; 

- Делата за обезпечаване на доказателства. 

- Производствата по чл. 19, ал. 6 във вр. с ал. 5 от Закона за 

Търговския регистър във вр. с чл. 536 от ГПК. 

 

3. Всички останали дела, извън посочените в т.1 и т. 2 от 

настоящата заповед се отлагат за нова дата, след края на периода на 

обявеното извънредно положение. 

 

4. Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни 

производства, с изключение на производствата по т.1 и т. 2 от настоящата 

заповед. 

 

5. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по 

пощата или по електронен път. 

 

6. Справките по дела да се извършват САМО по телефон или по 

електронен път, съгласно официалното съобщение на ОС – Монтана, 

публикувано на интернет – страницата му, както и на информационното 

табло. 

 

7. ЗАБРАНЯВАМ достъпа в Съдебната палата в Монтана на 

граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички 

други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за 

разглеждане дела по т.1 и т. 2 от заповедта. 

 

8. С оглед на решението на СК на ВСС по протокол № 9, т. 11 от 

извънредно заседание, проведено на 15.03.2020г., УТВЪРЖДАВАМ 

Графици за дежурствата в Съдебната палата в град Монтана на съдии 

и съдебни служители, съгласно приложение към настоящата заповед. 

 

9. ЗАБРАНЯВАМ достъпа на магистрати и съдебни служители 

в Съдебната палата в Монтана, с изключение на ангажираните по 

дежурства съобразно графиците за работа по заповедта. 

 

10. УКАЗВАМ на съдиите, че следва да работят дистанционно по 

обявените за решаване дела. Изготвените съдебни актове се предават и 

резултатите по тях се вписват в срочните книгите след отпадане на 

извънредното положение. 

 

11. След отпадане на извънредното положение, съдебните 

служители от служба „Архив“ да изготвят справки относно извършената от 

съдиите работа – брой написани съдебни актове, а съдебните служители от 



служба „Деловодство“ – справка за броя образувани съдебни дела по т. 1 и 

т. 2 от настоящата заповед. 

 

 

12. ОБРЪЩАМ внимание да се спазва създадената организация 

на работа в мои заповеди № 54/09.03.2020г., № 56/11.03.2020г. и № 

57/13.03.2020г., Всички документи, предназначени за ОС – Монтана се 

приемат единствено по пощата – на информационния център на съда, 

както и  по e-mail. По възможност всички съдебни заседания през 

периода на извънредното положение да се разглеждат в Зала № 4 на 

Съдебната палата в Монтана, като след всяко съдебно заседание се 

осъществява и цялостно почистване и дезинфектиране на 

помещението. 

 

 

13. НАРЕЖДАМ да не се връчват призовки, съобщения и 

съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т. 1 и т. 2 от 

заповедта - за периода на обявеното извънредно положение - 16 март 

2020 г. – 13 април 2020 г. включително. 

 

14. Призовките и съобщенията за делата по т. 1 и т. 2 от 

заповедта да се извършват по телефон или по електронен път. 

 

15. НАРЕЖДАМ на всички призовкари незабавно да направят 

пълен опис на намиращите се у тях призовки и съобщения и да 

предадат последните, заедно с описите си, на съдебните служители в 

служба „Архив“, където да се съхраняват до второ нареждане. 

Приемането на описите и призовките и съобщенията по тях да се 

удостовери писмено от комисия в състав: Росица Георгиева, Илияна 

Илиева и Ани Иванова. 

 

 

Преписи от настоящата заповед да изпратят на ОП – Монтана, ОЗ 

„Охрана“ – Монтана и АК – Монтана, за сведение. 

 

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ОС – 

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

сведение на всички посетители. 

 

 

 

     И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   

             /М. БРАНКОВА/ 


