
       РАЙОНЕН СЪД  -  ГРАД ЛУКОВИТ 
 
 

     З А П О В Е Д 
 

                                                                    № 54 

                 

                                                   гр. Луковит, 16 март 2020 г. 

 

 

          

 

На основание чл. 80, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт, Решение по протокол 

№ 9 от 15 март 2020 г., т. 31 на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, взето във 

връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на 

COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 

събрание на Република България извънредно положение, както и препоръките на 

Националния оперативен щаб, създаден със Заповед на Министър-председателя на 

Република България, за социална дистанция,  

       РАЗПОРЕЖДАМ: 

I. Всички съдии и съдебни служители при Районен съд - Луковит да се запознаят 

срещу подпис с Решение по протокол № 9 от 15 март 2020 г., т. 31 на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със 

Заповед на Министър-председателя на Република България, взети във връзка с 

усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на 

територията на страната. 

II. Определям следните мерки за дейността на Районен съд – Луковит, за периода от 

16 март до 13 април 2020 г.: 

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; Делата по чл.66 от НПК; Делата по чл.67 от НПК; Делата по чл.69 от НПК; Делата 

по чл.70 от НПК; Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК; Разпит на свидетел пред 

съдия по чл.223 от НПК; Делата по чл.427 от НПК; Делата по Раздел II от Закона за здравето 

/задължително настаняване на лечение/; Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното 

хулиганство; Процесуалните действия по реда на чл.146, чл.158, чл.161, чл.164, чл.165, 

всички по НПК; Делата, образувани по искания по чл. 159а от НПК. 

2. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански дела, за периода на 

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

изключение на: Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;  

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; 

Разрешения за теглене на суми от детски влогове; Делата за допускане на обезпечение по 

бъдещ и висящ иск; Делата за обезпечаване на доказателства и Искания по Закона за 

електронните съобщения (ЗЕС) - като предвид характера на делата, съдиите да се произнасят 

по исканията по възможност само в закрити заседания. 

3. Да се преустанови разглеждането на всички видове административни дела за 

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

включително, с изключение на делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните 

работи. 

4. В периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. делата по т.т. 1, 2 и 3 да се разглеждат и 

разпределят единствено на дежурните съдии, съгласно приложен към настоящата заповед 



график за дежурства, като съдиите да бъдат изрично уведомявани по телефона за 

предстоящото им дежурство. Разпределянето на постъпилите дело по т.т. 1, 2 и 3 в ЦСРД да 

се извършва от дежурния съдия при използване на опцията „По дежурство“. 

5. Откритите съдебни заседания по делата по т. 1, 2 и 3 да бъдат провеждани 

единствено в зала номер 2 в сградата на Районен съд - Луковит, като на съдиите и съдебните 

секретари бъдат осигурени предпазни средства /маски, ръкавици и дезинфектанти/. 

6. Всички останали дела, извън посочените по т.т.1, 2 и 3 да се отсрочат за определени 

дати след крайната дата /13.04.2020 г./ от периода на обявеното извънредно положение, но 

преди съдебната ваканция за настоящата година, регламентирана в чл. 329, ал. 1 ЗСВ, като 

своевременно да се уведомят страните по делата за отсрочването им. 

III. Относно организацията на работа на съдиите, съдебните служители, служба 

„Агенция по вписванията“ и ДСИС в Районен съд – Луковит, за периода 16.03.2020 г. – 

13.04.2020 г. определям следните мерки: 

1. Да не се образуват дела по входираните книжа, иницииращи съдебни производства, 

с изключение на производствата по раздел II., т. 1, 2 и 3 от настоящата заповед. 

2. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен 

път. 

3. Справките по граждански и наказателни дела да се извършват на телефони 

069754040 /административен секретар/ и 069752086 /деловодство/, а справките по 

изпълнителните дела да се извършват на телефон 067952557 /служба „Съдебно изпълнение”/, 

като посочените телефонни номера да се обявят по електронен път чрез сайта на съда, както 

и по електронен път на обявените от страните електронни адреси. 

4. Свидетелства за съдимост да се издават само по електронен път, с изключение на 

служебно издаваните справки за съдимост, като през периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. 

необходимите произнасяния се осъществяват от включения в седмичното дежурство съдия. 

5. Забранява се достъпът до сградата на Районен съд – Луковит на граждани, страни 

по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по 

образуваните и насрочени за разглеждане дела в хипотезата на раздел II, т. 1, 2 и 3. 

Контролът да се извършва от служители на ГД „Охрана“, като на съответния служител на ГД 

„Охрана“ се предоставя списък на насрочените съдебни заседания и призованите лица, 

изготвен от съответния дежурен съдебен секретар. След приключване разглеждането на 

посочените по-горе дела, призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по 

раздел II, т. 1, 2 и 3 граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати, незабавно да 

напускат сградите на съда, контролът за което да се осъществява от служителите на ГД 

„Охрана“. 

6. Забранява се достъпът на магистрати и съдебни служители в сградите на Районен 

съд - Луковит, с изключение на дежурния съдии, административният секретар при нужда, 

както и служители пряко ангажирани с обезпечаване на работата на дежурния съдия или 

обезпечаващи основни дейности на съда, като тези служители следва да бъдат определени 

съгласно приложените към настоящата заповед графици, които да бъдат предоставени на 

служителите на ГД „Охрана“. 

7. По изключение се допуска съдии, извън включените в графиците за дежурства, 

еднократно в периода 16.03.2020 г. – 20.03.2020 г. да посетят сградата на съда за период до 1 

час с цел взимане на дела, по които да работят дистанционно. 

8. Прокурори и служители от Районна прокуратура – Луковит да се допускат 

съобразно заповед на административния ръководител на Районна прокуратура - Луковит. 

9. Указвам на съдиите, че следва да работят дистанционно по делата на техния състав, 

като съдебните актове да се обявяват и вписват в срочните книги след отпадане на 

извънредното положение. 

10. Възлагам организацията по осигуряване на дистанционен достъп до електроните 

папки по делата на сървъра на съда на системния администратор Светлин Пелов. 

11. Указвам на държавният съдебен изпълнител, че следва по изключение да посещава 

сградата на съда и изпълнява служебните си задължения само при нужда, с оглед 

обезпечаване на неотложи дейности във връзка с работата. Да се прекратят всички обявени 



процедури по публична продан, описи на движимо и недвижимо имущество и въводи във 

владение, обявени от държавния съдебен изпълнител.   

12. Указвам на съдията по вписванията, че следва по изключение да посещава 

сградата на съда и изпълнява служебните си задължения само при нужда, с оглед вписвания 

на спешни и неотложни нотариални удостоверявания заверки 

13. След отпадане на извънредното положение, в служба „Деловодство“ да изготвят 

справка за извършената дейност от всеки съдия - брой написани съдебни актове. 

14. Всички служители, които няма да бъдат на работа в периода 16.03.2020 г. – 

13.04.2020 г., стриктно да спазват нарежданията и препоръките на властите и на 

Националния оперативен щаб, създаден със заповед на министър-председателя на Република 

България. 

15. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички 

дела, с изключение на делата по раздел II, т. 1, 2 и 3 от заповедта за периода на обявеното 

извънредно положение 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. вкл., като призовките и съобщенията за 

делата по раздел II, т. 1, 2 и 3 да се извършват по телефон, факс или електронен път. 

16. Всички административни услуги, в т.ч. услугите и справките при обслужване на 

клиентите в Служба по вписванията, да се извършват на гише, както и да се използват 

електронните услуги на Агенция по вписванията – за консултации Информационен център 0 

700 121 07.  

17. Физически да се оформи гише, което да бъде разположено максимално близо до 

входа на съдебната сграда, като се осигури непрекъснатото му обезпечаване с необходимите 

предпазни средства срещу разпространение на инфекцията. Да се закупи и монтират апарати 

за дезинфекция на ръцете до входа на сградата и дистанционен термометър. 

18. Указвам на служители на ГД „Охрана“ да извършват проверка с дистанционен 

термометър на влизащите в сградата на съда съдии, съдебни служители, призованите за 

съдебните заседания лица и гражданите, като не следва да се допускат в сградата на съда 

лица, без поставени предпазни средства /маски и ръкавици/ и с недобро здравословно 

състояние. 

19. Да се подсигурят санитарно-хигиенни материали и предпазни средства за всички 

съдебни служители /маски и ръкавици/, като служителите обслужващи страните по делата и 

гражданите, да спазват хигиенно-санитарните изисквания и обслужването да се извършва с 

маски и ръкавици. 

20. Помещенията в Районен съд – Луковит да се проветряват периодично, като се 

извършва дезинфекция и третиране по 4 пъти на ден на подовете, дръжките на бравите и 

други повърхности със специални за целта дезинфектанти. 

21. Да се въведе дневник, в който да се отразяват проведените през деня третирания 

със специални за целта дезинфектанти.  

22. Да се извърши оценка на риска от службата по трудова медицина, която да 

обхване всички аспекти на трудовата дейност с цел да установи всички възможни опасности 

и рискове в създалата се епидемична ситуация. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички съдии и съдебни служители в 

Районен съд гр.Луковит, Областно звено „Охрана“ гр.Ловеч, Адвокатски съвет при АК 

гр.Ловеч, Директора на ДПБ с.Карлуково и Кмета на Община Луковит, за сведение и 

изпълнение. 

Настоящата заповед да се изпрати на Съдийската колегия при ВСС и ИФ 

Административен ръководител-Председател на Окръжен съд гр.Ловеч, за сведение. 

Настоящата заповед да се публикува на официалната електронна страница на съда. 

 

 

 

ВЕНЦИСЛАВ ВЪЛЧЕВ                                                      

                                                             АДМИНИСТРАТИВЕН 

   РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 


