
       РАЙОНЕН СЪД  -  ГРАД ЛУКОВИТ 
 
 

     З А П О В Е Д 
 

                                                                    № 238 

                 

                                                   гр. Луковит, 16.12.2020 г. 

 

      

На основание чл. 80, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт, Решение по 

Протокол № 39 от 10 ноември 2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, въз 

основа на обективните данни за увеличения брой на заболелите от COVID-19 в съдебния 

район и най-вече в гр.Луковит, посочени в писмо изх. № 01-3564 от 16.12.2020 г. на Кмета на 

Община Луковит, с което уведомява Председателя на Районен съд гр.Луковит, че броят на 

починалите от COVID-19 на територията на общината нараства ежедневно, а в МБАЛ – 

Луковит доста лекари и много от медицинския персонал са заболели, което неминуемо 

създава пречка и за медицинското обслужване на гражданите, влошеното здравословно 

състояние на част от съдиите и служителите при Районен съд гр.Луковит, както и 

необходимостта да се създаде допълнителна организация, с цел защита на здравето и живота 

на съдиите и служителите в съда и участниците в съдебните производства, и осигуряване 

нормалното функциониране дейността на съда,  

       РАЗПОРЕЖДАМ: 

1. В периода от днешна дата - 16.12.2020 до края на 2020 г. ДА СЕ ОТСРОЧАТ 

насрочените за разглеждане наказателни дела от общ и частен характер, за нови дати, както и 

да не се провеждат открити съдебни заседания по други дела, по които са призовани много 

страни и други участници – свидетели и вещи лица. 

2. Своевременно ДА СЕ УВЕДОМЯТ страните по делата за отсрочването им. 

3. В посочения период ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ само дела с неотложен характер, 

посочени в чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт. 

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

Районен съд гр.Луковит, Областно звено „Охрана“ гр.Ловеч и Адвокатски съвет при АК 

гр.Ловеч, за сведение и изпълнение. 

Настоящата заповед да се изпрати на Съдийската колегия при ВСС и ИФ 

Административен ръководител-Председател на Окръжен съд гр.Ловеч, за сведение. 

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

Контролът по настоящата заповед възлагам на административния секретар на Районен 

съд гр.Луковит. 

 

 

 

ВЕНЦИСЛАВ ВЪЛЧЕВ                                                      

                                                             АДМИНИСТРАТИВЕН 

   РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 


