
ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА 
 
 

З А П О В Е Д 
 

№ 363 
 

Монтана, 01.12.2009 г. 
 
 

 На основание чл. 86 ал. 1 т. 10 от Закона за съдебната власт и 
предвид писмо изх. № 11-03-11/20.11.2009 г. на Министерство на 
правосъдието /вх. № С-787/25.11.2009 г. в МОС/ 
 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Провеждането на стажа на стажант-юристите съобразно чл. 297 ал. 3 от 
ЗСВ при нотариус и адвокат да се извършва при следния ред: 

1.1. Стаж при адвокат от Адвокатска колегия – Монтана с продължителност 2 
седмици; периодът на провеждането му се определя в индивидуалния календарен план 
за провеждане на шестмесечния стаж на стажант – юриста.  

След получаване на заповед от Министерство на правосъдието за разпределяне 
на стажант-юрист в Окръжен съд – Монтана, се изпраща писмо до Председателя на 
адвокатска колегия – Монтана за определяне на адвокат, при който ще се проведе стажа 
на стажант-юриста.  

Председателят на АК – Монтана следва да уведоми Председателя на Окръжен 
съд – Монтана за конкретно определения адвокат при съобразяване с местоживеенето 
на стажант-юриста, след което Председателят на МОС издава заповед, с която се 
определя периода, през който ще се проведе стажа в адвокатската кантора, както и 
имената на адвоката, при който ще се проведе стажа.  

1.2. Стаж при нотариус с район на действие Районен съд – Монтана, Районен 
съд – Лом или Районен съд – Берковица с продължителност 2 седмици; периодът на 
провеждането му се определя в индивидуалния календарен план за провеждане на 
шестмесечния стаж на стажант-юриста. 

Председателят на МОС издава заповед, с която се определя периода, през който 
ще се проведе стажа при нотариус с район на действие МРС, БРС или ЛРС, както и 
имената на нотариуса, при който ще се проведе стажа. Определянето на нотариус се 
съобразява с местоживеенето на стажант-юриста, като се спазва поредността на 
регистрационните номера на нотариусите за съответния район на действие. 

2. Преписи от настоящата заповед да се изпратят на нотариусите с район на 
действие МРС, БРС и ЛРС и на Председателя на АК – Монтана, за сведение. 

3. Заповедта да се публикува на Интернет страницата на МОС и да се 
постави на таблото в кабинета на адм. секретар/съд. администратор на МОС. 
 

Настоящата заповед се издава в допълнение към моя заповед № 108/26.05.2009 г. 
 

 
       ПРЕДСЕДАТЕЛ 
       НА ОС – МОНТАНА: 
                                                                                                                      /Д. КУЗМАНОВА/ 


