
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОНЕН СЪД – ЛУКОВИТ 
 

 

      

     З А П О В Е Д 
 

№ 74 

 

гр. Луковит, 14.05.2020 г. 

 

 

     Относно: Достъпа до сградата на Районен съд - Луковит 

 

 

 

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

колегия на ВСС по протокол № 15/ 12.05.2020 г., с което са приети мерки за постепенно 

нормализиране работата на съдилищата в положение на продължаваща опасност от 

заразяване с коронавирусна инфекция /COVID - 19/ и с оглед обезпечаване нормалното 

функциониране на Районен съд - Луковит, 

 

       РАЗПОРЕЖДАМ: 

 

I. Считано от 14.05.2020 г. се възстановява работата на службите в Районен съд – 

Луковит, както следва: 

1. Работното време с граждани и адвокати на всички служби в Районен съд – Луковит 

е от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч. 

2. Съдиите и съдебните служители /в т.ч. Служба по вписвания и ДСИС/ в началото 

на всеки работен час да ползват 10 минути почивка, през която да се проветряват кабинетите, 

деловодствата и съдебните зали, в които се помещават.  

3. В този период всеки един от работещите в съответното помещение, заедно със 

служителя отговарящ за чистотата, да извършват дезинфекция с препарат на работното 

място, както и на всички места, до които имат достъп външни лица. В сградата на съда на 

достъпни места да се осигури дезинфектант за ръце, който да се използва от работещите 

редовно. 

II. Считано от 14.05.2020 г. достъп до сградата на Районен съд - Луковит се осигурява 

за следните лица: 

1. На магистратите и съдебните служители, които работят в Районен съд - Луковит. 

2. На участниците /страни по дела, адвокати, вещи лица и свидетели по конкретни 

дела/ в насрочените за деня дела в Районен съд – Луковит, при спазване дистанция между 

лицата, съгласно указания на здравните органи. 

3. На лица, които посещават службите в Районен съд - Луковит за получаване на 

административни услуги, включително и във връзка с дейността на Бюро съдимост, на 

държавния съдебен изпълнител и съдия по вписванията. 

4. До отпадане на опасността от заразяване с коронавирусна инфекция /COVID - 19/ 

обявено по надлежен ред от компетентните органи, до сградата на Районен съд – Луковит е 

забранен достъпа на други лица, освен по разпореждане на Председателя на съдебния състав 

по конкретно дело. 

5. При интерес от страна на обществеността и медиите за присъствие в съдебно 

заседание, това да бъде заявено по телефон, имейл адрес или лично, най-малко 30 минути 



преди началото на с.з., за което незабавно да се докладва на Председателя на съдебния 

състав. 

III. Относно реда за допускане на лица в сградата на Районен съд – Луковит: 

1. В сградата на Районен съд - Луковит да се допускат само лица, които носят лични 

предпазни средства - маски или шлемове. 

2. Пропускателният режим в сградата на Районен съд - Луковит се осъществява от 

служителите на ОЗ „Охрана“ - Ловеч. 

3. Посетителите в сградата на Районен съд – Луковит да се допускат след 

задължителна дезинфекция и термометричен контрол, който се осъществява от служителите 

на ОЗ „Охрана“ - Ловеч. 

4. На дезинфекция подлежат и задържаните лица, които са участници в съдебните 

производства. 

5. Участниците в насрочените за деня съдебни заседания в Районен съд – Луковит да 

се допускат не по-рано от 10 минути преди началото на конкретното дело, а останалите 

изчакват реда си пред сградата на съда. 

6. Посетителите на отделните служби в Районен съд – Луковит да се допускат само 

през посоченото работно време. 

7. B помещенията на отделните служби в Районен съд – Луковит да се допускат само 

по едно лице. Останалите посетители изчакват реда си във фоайето до входа на сградата при 

спазване дистанция от минимум 1,5 метра помежду си, а при невъзможност - извън 

съдебната сграда. 

8. Броят на лицата, присъстващи в съдебните зали на Районен съд – Луковит да се 

определя от Председателя на съдебния състав. Останалите участници в конкретното дело 

изчакват реда си пред съдебната зала, при спазване на необходимата дистанция помежду си, 

а при невъзможност - извън съдебната сграда. 

9. Запазва се организацията на административната дейност, свързана с приемане на 

книжа, обслужване на граждани и адвокати на принципа на „едно гише“. 

За настоящата заповед да се уведомят всички съдии, съдия по вписванията, държавен 

съдебен изпълнители и съдебни служители, както и да се публикува на сайта на Районен съд 

Луковит. 

Да се запознаят всички съдии, съдия по вписванията, държавен съдебен изпълнители 

и съдебни служители с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 15/ 

12.05.2020 г., с което са приети мерки за постепенно нормализиране работата на съдилищата 

в положение на продължаваща опасност от заразяване с коронавирусна инфекция /COVID - 

19/. 

Контролът по настоящата заповед възлагам на административния секретар на Районен  

Луковит. 

Копие от заповедта да се изпрати на Съдийската колегия на ВСС, на Председателите 

на Апелативен съд – Велико Търново, Окръжен съд - Ловеч, Районна прокуратура - Луковит 

и Председателя на Адвокатска колегия - Ловеч, за сведение. 

Копие от настоящата заповед да се изпрати и на Директора на ОЗ „Охрана“ гр.Ловеч, 

за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

ВЕНЦИСЛАВ ВЪЛЧЕВ: /п/                                                     

                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН 

РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ 


