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        РАЙОНЕН СЪД  -  ГРАД ЛУКОВИТ 
 
 

     З А П О В Е Д 
 

                                                                    № 60 

                 

                                                   гр. Луковит, 20 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 с цел предприемане на  

мерки за осигуряване в максимална степен защитата на здравето и живота на всички 

участници в съдебните производства – включително съдии, съдебни служители, граждани 

и адвокати, 

 

       РАЗПОРЕЖДАМ: 

1. Във връзка с възможността за разглеждане на наказателни дела по чл. 427 от НПК 

и делата по Раздел II от Закона за здравето /задължително настаняване на лечение/, за 

периода на обявеното извънредно положение 16.03.2020 г. – 13.03.2020 г. включително, да 

се създаде необходимата организация и осигури техническа възможност за дистанционно – 

чрез видеоконферентна връзка, скайп-връзка или по друг начин, като за целта се осигури и 

необходимата координация с Държавна психиатрична болница с.Карлуково. 

2. Да се разясни на лицата, които се намират на принудително лечение в ДПБ 

с.Карлуково, процесуалната възможност да не се явяват в производствата по чл. 427 от НПК 

и по Раздел II от Закона за здравето /задължително настаняване на лечение/. 

3. Възлагам изпълнението на заповедта на административния секретар и системния 

администратор.  

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

в Районен съд гр.Луковит, Адвокатски съвет при АК гр.Ловеч и Директора на ДПБ 

с.Карлуково, за сведение и изпълнение. 

Настоящата заповед да се изпрати на 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/ 
 


