
       РАЙОНЕН СЪД  -  ГРАД ЛУКОВИТ 
 
 

        З А П О В Е Д 
 

                                                                      № 64 

                 

                                                   гр. Луковит, 10 април 2020 г. 

 

 

          

 

На основани чл. 80, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 8 и т. 9 и ал. 2 от ЗСВ, във връзка с Решение на 

Народното събрание на Република България, обн. ДВ. бр. 33/ 07.04.2020 г. за удължаване 

срока на извънредното положение в страната заради разпространението на COVID-19 до 13 

май 2020 г. и Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет по Протокол от 

07.04.2020 г. 

 

       РАЗПОРЕЖДАМ: 

 

1. ОТМЕНЯМ частично Заповед № 54 от 16.03.2020 г. в раздел III, т. 1, според която 

не се образуват дела по входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с 

изключение на производствата по раздел II., т. 1, 2 и 3. 

2. В периода от 13.04.2020 г. до 13.05.2020 г. да се образуват дела по входираните в 

съда книжа, иницииращи съдебни производства, които да се разпределят съобразно предмета 

им чрез Централизираната система за разпределение на дела по поредността на тяхното 

завеждане в регистратурата. 

3. Възлагам на дежурните съдии през периода на извънредното положение да 

образуват и разпределят делата по предходната точка. 

4. Съдебни актове да се публикуват в интернет – страницата на РС – Луковит. 

5. Да се предприемат възможните действия за насрочване на новообразуваните и 

пренасрочване на вече насрочените дела, за дати след периода на обявеното извънредно 

положение, като вече отсрочените от съдебно заседание и с разпореждане в закрито съдебно 

заседание производства, да бъдат насрочени преди образуваните през периода на обявеното 

извънредно положение дела. 

6. До приключване на извънредното положение да не се изпращат съобщения и 

призовки до страните, с изключение на делата посочени в раздел II, т. т. 1, 2 и 3 от Заповед 

№ 54 от 16.03.2020 г. и т. 1 т. 2 от Заповед № 63/ 01.10.2020 г. за периода на обявеното 

извънредно положение – до 13.05.2020 г. вкл., по които призовките и съобщенията да се 

извършват по телефон, факс или електронен път. 

7. Произнасянето от съдиите при Районен съд - Луковит в закрито заседание /при 

съществуващото ограничение за провеждане на открити съдебни заседания през периода на 

обявеното извънредно положен/, както и по делата по т. 2 от Заповед № 74/ 02.04.2020 г. 

/респ. мои заповеди от 16.03.2020 г., от 17.03.2020 г. и от 27.03.2020 г./ да се извършва от 

дежурен съдия, съобразно утвърден от Административния ръководител на Районен съд - 

Луковит график на дежурствата на съдиите и съдебните служители, за периода на обявеното 

извънредно положение в страната. 

8. Изготвените и подписани съдебни актове от съдиите в Районен съд - Луковит през 

периода на обявеното извънредно положение да бъдат предадени за вписване в съответните 

книги, да се присъединят в деловодната програма САС „Съдебно деловодство“, както и да 

бъдат публикувани на интернет страницата на Районен съд - Луковит, без да се изпращат 

съобщения до страните за времето на извънредното положение. 

9. На разположеното до входната врата на съдебната сграда „едно гише“, от страна на 

дежурните съдебни служители в служба „Деловодство“ на Районен съд - Луковит, да бъдат 



предоставяни за получаване съдебните актове, постановени по разглежданите в закрито 

заседание дела и тези по раздел II, т. т. 1, 2 и 3 от Заповед № 54 от 16.03.2020 г. и т. 1 т. 2 от 

Заповед № 63/ 01.10.2020 г., които не подлежат на обжалване /за които не се съобщава на 

страните/, както и издадените обезпечителни заповеди. 

10. Като изключение на забраната по раздел III, т. 6 от Заповед № 54 от 16.03.2020 г., 

при нужда да се допускат в сградата на Районен съд – Луковит магистрати, 

административният секретар и съдебни служители, пряко ангажирани с обезпечаване на 

работата на дежурния съдия или обезпечаващи основни дейности на съда. 

11. Мерките за предотвратяване заразяване с COVID-19 по Заповед № 54/ 16.03.2020 

г., допълнена със Заповед № 63/ 01.04.2020 г. и по настоящата заповед, да се прилагат и за 

удължения срок на обявеното с Решение на Народното събрание на Република България от 

13.03.2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република България - до 

13.05.2020 г. 

12. 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 - Луковит, Районна прокуратура - Луковит и Адвокатски съвет при АК - Ловеч, 

за сведение и изпълнение. 

Настоящата заповед да се изпрати на И.Ф. Административен Ръководител-

Председател на Окръжен съд - Ловеч, за сведение. 

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

както и да се постави на входната врата на съдебната сграда. 

 

 

 

 

ВЕНЦИСЛАВ ВЪЛЧЕВ                                                      

                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН 

РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ 


