
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 

№ 66 

Монтана, 30.04.2020 г. 

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

от дистанционно заседание чрез видеоконферентна връзка по протокол № 

14/28.04.2020г., както и във връзка с моя заповед № 59/16.03.2020 г. и № 

64/13.04.2020г. за организацията на работа по време на извънредното 

положение и мерките за ограничаване на вирусните инфекции, причинени 

от COVID-19,  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. ОТМЕНЯМ т. 13 и т. 14 от Заповед № 59/16.03.2020 г. на и.ф. 

председателя на ОС-Монтана. 

2. ОТМЕНЯМ изречение второ от т. 10 от Заповед № 64/13.04.2020 

г. на и.ф. председателя на ОС-Монтана. 

3. ОТМЕНЯМ т. 11 от Заповед № 64/13.04.2020 г. на и.ф. 

председателя на ОС-Монтана. 

4. ОТМЕНЯМ ограничението в т. 5 от Заповед № 64/13.04.2020 г. на 

и.ф. председателя на ОС-Монтана за забрана за изпращане на призовки, 

съобщения и преписи. 

5. НАРЕЖДАМ връчването на призовки, съобщения и съдебни 

книжа по съдебни дела да се извършва по телефон или по електронен път. 

При липса на посочен по делото телефон или електронен адрес, 

призовките, съобщенията и съдебните книжа по съответното дело да се 

връчват на хартиен носител, по обичайния ред – от длъжностно лице – 

призовкар, обслужващо съответния район на град Монтана, съгласно 

сключеното на 07.10.2019г. споразумение по чл. 73 от ПАС между ОС – 

Монтана и РС – Монтана. 

6. ЗАДЪЛЖАВАМ призовкарите при ОС – Монтана да спазват 

указанията на здравните власти за ограничаване на 

разпространението на вирусни инфекции, като изпълняват минимум 

следните изисквания: 
 Да носят предпазни маски и ръкавици при осъществяване на 

служебните си задължения; 

 Да поддържат висока лична хигиена, като мият често ръцете си с 

вода и сапун, а при невъзможност – след всеки контакт с лица, във връзка с 

осъществяване на служебните си задължения по връчване на призовки, 



ПРЕПИС! 

съобщения и съдебни книжа да използват предоставените им 

дезинфектанти. 

 Да спазват минимум два метра дистанция от други лица по време 

на разговори с тях във връзка с осъществяване на служебните си 

задължения. 

 При установяване на поставени под карантина адресати на 

съдебни книжа, да връщат съответните призовки, съобщения и съдебни 

книжа незабавно, като отбелязват това обстоятелство, включително и 

името на лицето, от което са получили сведението. 

 

7. ЗАДЪЛЖАВАМ призовкарите да връчват с приоритет призовките 

и съдебните книжа по насрочените за най-близки дати открити съдебни 

заседания. 

 

8. НАРЕЖДАМ да се пренасрочат за 01.06.2020 г: 

 Всички въззивни граждански дела, чиито заседания не са 

проведени на 27.04.2020 г. и на 11.05.2020 г. 

 Всички наказателни дела, чиито открити съдебни заседания не са 

проведени на 13.04.2020г. и на 27.04.2020 г. 

 

9. ЗАДЪЛЖАВАМ призовкарите да връщат в съда своевременно 

невръчените съдебни книжа, с цел призоваване на съответните лица по 

реда на чл. 391, ал. 3, т. 4 от ЗСВ. 

 

10. УВЕДОМЯВАМ ОЗ „Охрана“ – Монтана за възложеното им по-

често приложение на разпоредбата на чл. 391, ал. 3, т. 4 от ЗСВ в първите 

месеци след отмяна на извънредното положение. 

 

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

РС – Берковица, ОП – Монтана, РП – Монтана, ОЗ „Охрана“ – Монтана и 

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

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ОС – 

Монтана за сведение на всички посетители. 

 

Да се връчи лично заповедта на съдебните служители от служби 

„Деловодство“, „Секретари“, „Архив“ и „Призовки“ за сведение и 

изпълнение. 

 

И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

   

/М. БРАНКОВА/ 
 Вярно с оригинала! 

Сверил: /П/ 

Петко Петков,  

съдебен администратор 


