
       РАЙОНЕН СЪД  -  ГРАД ЛУКОВИТ 
 
 

        З А П О В Е Д 
 

                                                                      № 63 

                 

                                                   гр. Луковит, 01 април 2020 г. 

 

 

          

 

На основание чл. 80, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт, Заповед № 117 

от 27.03.2020 г. на  И.Ф. Административен Ръководител-Председател на Окръжен съд 

гр.Ловеч и като съобразих актуални мерки за превенция и ограничаване на 

разпространението на COVID-19 за съдилищата на територията на Република 

България, приети от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с Решение по 

протокол № 9/ 15.03.2020 г., допълнени и актуализирани с Решения по протокол 10/ 

16.03.2020 г., от работно заседание на колегията от 26.03.2020 г. и по протокол № 11 

от 31.03.2020 г.; 

       РАЗПОРЕЖДАМ: 

ДОПЪЛВАМ Заповед № 54 от 16.03.2020 г., както следва: 

 

1. Разширявам обхвата на разглежданите наказателни дела, като включвам 

делата по чл. 68, чл. 69а, чл. 72, чл. 73, чл. 73а, чл. 111, ал. 3, чл. 243, ал. 5, чл. 244, чл. 

368, чл. 381, чл. 432 от НПК, чл. 326, ал. 2 от НК и чл. 68, ал. 5 от ЗМВР. 

2. Разширявам обхвата на разглежданите граждански дела, като включвам 

делата по чл. 536 от ГПК 

3. Изготвените съдебни актове по дела /граждански, наказателни и 

административни/, които не подлежат на обжалване, да се предадат от магистратите и 

резултатите от тях да се впишат в срочните книги.  

4. Изготвените съдебни актове по дела /граждански, наказателни и 

административни/, които подлежат на обжалване пред по-горен съд, да се предават от 

магистратите и резултатите от тях да се впишат в срочните книги, като срокът за 

обжалване започва да тече след връчване на съобщението на страните. 

5. Свидетелства за съдимост да се издават по електронен път и след подадена 

лично молба, която да се приема на оформеното гише разположено до входа на 

съдебната сграда, като гражданите подаващи молбата да се допускат в сградата на 

съда с поставени предпазни средства - маски и ръкавици. 

6. В „Регистратура“ на Районен съд – Луковит, разположена до входа на 

съдебната сграда, която работи на принципа на „едно гише“ да бъдат предоставяни за 

получаване издадените обезпечителни заповеди, заверени преписи от влезлите в сила 

съдебни актове, изпълнителни листа и издадените свидетелства за съдимост. 

7. Съгласно указанията дадени в т. 19 от Решение по протокол № 11 от 

31.03.2020 г. взето от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, при наличие на 

изрична мотивирана молба за разглеждане на наказателни и граждански производства 

/извън посочените в решенията на Съдийската колегия по протоколи № 9/15.03.2020 

г., № 10/16.03.2020 г. и № № 11 от 31.03.2020 г./, които имат спешен и неотложен 



характер, постъпилите книжа да се регистрират и докладват на Председателя на съда 

или дежурния съдия, с оглед преценката за администриране /разпределяне и 

образуване/ и разглеждане на делата от дежурния съдия. 

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

служители в Районен съд гр.Луковит, Районна прокуратура гр.Луковит и Адвокатски 

съвет при АК гр.Ловеч, за сведение и изпълнение. 

Настоящата заповед да се изпрати на И.Ф. 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 


