
       РАЙОНЕН СЪД  -  ГРАД ЛУКОВИТ 
 
 

    З А П О В Е Д 
                                                                    № 50 

                 

                                                   гр. Луковит, 11 март 2020 г. 

        

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

№ 8/ 10.03.2020 г., т. 31 на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с което се 

препоръчва на административните ръководители на съдилищата в страната, в срок до един 

месец да не се разглеждат дела, насрочени в открити съдебни заседания, с изключение на 

случаите изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, Заповеди № РД-01-117 и № РД-01-118 

от 08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на РБ и предвид създадената в страната 

епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от 

възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и на коронавирусна 

инфекция (COVID-19), 

       РАЗПОРЕЖДАМ: 

1. Всички съдии и съдебни служители при Районен съд гр.Луковит да се запознаят 

срещу подпис с Решение по протокол № 8/ 10.03.2020 г., т. 31 на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет, с което се препоръчва на административните ръководители на 

съдилищата в страната, в срок до един месец да не се разглеждат дела, насрочени в открити 

съдебни заседания, с изключение на случаите изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ 

2. Да се преустанови разглеждането на делата в Районен съд гр.Луковит, насрочени в 

открити съдебни заседания в периода от 11.03.2020 г. до 27.03.2020 г., с изключение на 

случаите изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, а именно: Наказателни дела, по които 

има постановена мярка за неотклонение задържане под стража; Делата за издръжка, за 

родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение; Искания за 

обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и 

заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител; Дела по Закона за 

защита от домашното насилие; Дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-

кратък от един месец; както и делата, които са разпределени „По дежурство“ и се разглеждат 

от дежурния съдия-докладчик, посочени във Вътрешните правила за работа с 

централизираната система за разпределение на делата в Районен съд гр.Луковит. 

3. Набелязаните мерки важат и се изпълняват за периода от 11.03.2020 г. до 

27.03.2020г., като в зависимост от динамично променящата се обстановка и при 

необходимост, срокът може да бъде удължен. 

4. Да се уведомят своевременно страните по делата за отсрочването им.  

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

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

гр.Ловеч и Директора на ДПБ с.Карлуково за сведение и изпълнение. 

Настоящата заповед да се изпрати на ИФ Административен ръководител-Председател 

на Окръжен съд гр.Ловеч, за сведение. 

 

 

ВЕНЦИСЛАВ ВЪЛЧЕВ                                                      

                                                             АДМИНИСТРАТИВЕН 

   РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 


