
       РАЙОНЕН СЪД  -  ГРАД ЛУКОВИТ 
 
 

        З А П О В Е Д 
 

                                                                      № 71 

                 

                                                   гр. Луковит, 04.05.2020 г. 

 

         

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

колегия към Висшия съдебен съвет по Протокол № 14 от 28.04.2020 г. и с оглед обезпечаване 

нормалното функциониране на Районен съд - Луковит, 

 

       РАЗПОРЕЖДАМ: 

 

1. Считано от 04.05.2020 г. ОТМЕНЯМ раздел III, т. 15 от Заповед № 54 от 16 март 

2020 г., с която е преустановено връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа и е 

постановено при необходимост тази дейност да се извършват по телефон, факс или 

електронен път. 

2. Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по делата да се извършва по 

телефон или по електронен път, а при липса на посочен по делото телефон или електронен 

адрес - призовки, съобщения и съдебни книжа се връчват и изпращат на хартиен носител по 

обичайния ред. 

2. ЗАДЪЛЖАВАМ Маргарита Георгиева на длъжността „призовкар“ в РС Луковит и 

Янита Тодорова на длъжността „чистач“, в случаите в които извършва разнос и връчването 

на призовки, съобщения и съдебни книжа, при изпълнение на служебните си задължения по 

връчване на призовки и съдебни книжа на страните и процесуални представители  по дела да 

спазват безопасно разстояние, като ползват предоставените им предпазни маски/шлемове, 

ръкавици и дезинфектанти за ръце, с оглед превенцията срещу разпространението на 

COVID-19. 

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

както и да се доведе до знанието на всички съдии и съдебни служители в Районен съд – 

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. 

Контролът по настоящата заповед възлагам на Административния секретар на 

Районен съд – Луковит.  

 

 

 

ВЕНЦИСЛАВ ВЪЛЧЕВ: /п/                                                     

                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН 

РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ 


