
ПРЕПИС! 

 

 

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

 
З А П О В Е Д 

№ 64 

Монтана, 13.04.2020 г. 

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

извънредни заседания на 15.03.2020г., 16.03.2020г. и 26.03.2020г., решение на 

СК при ВСС по Протокол № 12/07.04.2020 г., продължаване на срока на 

извънредното положение в страната до 13.05.2020г., както и във връзка с моя 

заповед № 59/16.03.2020 г. за мерките за ограничаване на вирусните инфекции, 

причинени от COVID-19,  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. УДЪЛЖАВАМ посоченият в т. 1 от заповед № 59/16.03.2020г. на 

и.ф. председателя на ОС - Монтана срок до 13.05.2020 г. включително. 

2. УДЪЛЖАВАМ посоченият в т. 2 от заповед № 59/16.03.2020г. на 

и.ф. председателя на ОС - Монтана срок до 13.05.2020 г. включително. 

3. Организацията на работа в ОС – Монтана за периода до 13.05.2020 г. 

включително се запазва, съгласно заповед № 59/16.03.2020 г. и по утвърдени 

графици за дежурствата на съдии и съдебни служители в Съдебната палата – 

Монтана. 

4. ОТМЕНЯМ т. 4 от Заповед № 59/16.03.2010 г. на и.ф. председателя на 

ОС-Монтана. 

5. РАЗПОРЕЖДАМ да се образуват в дела постъпилите след 13.03.2020 

г. книжа и същите да се разпределят чрез ЦССРД на докладчици – за 

администрирането им /без изпращане на призовки, съобщения и преписи/ по 

време на дежурството на всеки докладчик по одобрения от и.ф. председателя на 

съда график. 

6. Новообразуваните след 13.03.2020 г. спешни и неотложни дела, а също 

и тези, които подлежат на разглеждане в закрито заседание,  да се разпределят 

чрез ЦССРД ръчно на дежурните граждански и наказателни съдии по одобрения 

график. Посочените в т. 3 от настоящата заповед дела да се разпределят чрез 

ЦССРД автоматично, ако по материята им /гражданска, търговска или 

наказателна/ има повече от един дежурен съдия. 

7. Разглеждането и произнасянето по посочените в т. 3 от настоящата 

заповед дела да се извършва от състава, който е дежурен по одобрения от 

председателя на съда график. 

8. Отменям изречение второ от т. 10 на Заповед № 59/16.03.2020 г. на и.ф. 

председателя на ОС-Монтана. 



ПРЕПИС! 

 

9. Изготвените от съдиите и предадени в архива на съда съдебни актове да 

се вписват в съответните книга и нанасят в  Автоматизираната система за 

управление на делата /АСУД/.   

10. Да се  публикуват на старата Интернет-страница на ОС Монтана 

всички изготвени до момента съдебни актове, тъй като деловодната програма на 

ОС Монтана не позволява прехвърлянето им на новата Интернет- страница.  

Да не се изпращат съобщения за готовите съдебни актове на страните до 

13.05.2020 г.  

Да се спазват стриктно Вътрешните правила за публикуване на съдебните 

актове, приети в ОС-Монтана, като при неясноти съдебните служители от 

служба „Архив“ да се обръщат към вече определените съдии за консултации:  

съдия Бранкова – за наказателни дела и съдия Тушева – за граждански и 

търговски дела. 
11. УДЪЛЖАВАМ срока по т. 13 от Заповед № 59/16.03.2020 г. до 

13.05.2020 г. включително. 

12. След отмяна на извънредното положение старите /отсрочени/ дела 

да се насрочат преди новообразуваните по време на извънредното 

положение. 

13.  Да се спазват стриктно всички останали ограничения, упоменати в 

Заповеди № 59/16.03.2020 г. 

14.  ОТМЕНЯМ т. 7 от Заповед № 57/13.03.2020 г. на и.ф. председателя 

на ОС Монтана. 

 

 

Преписи от настоящата заповед да изпратят на РС – Монтана, РС – Лом, 

РС – Берковица, ОП – Монтана, ОЗ „Охрана“ – Монтана и АК – Монтана, за 

сведение. 

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ОС – 

Монтана за сведение на всички посетители. 

 

Да се връчи лично заповедта на всеки съдия и съдебен служител – за 

изпълнение. 

 

 

 

 

 

И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

   

/М. БРАНКОВА/ 

  

 

 
Вярно с оригинала! 

Сверил:  

Петко Петков,  

съдебен администратор 

 


