АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ЛОВЕЧ СЪОБЩАВА, ЧЕ
СА ПРИЕТИ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И
ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19
1. ПРЕУСТАНОВЯВА се разглеждането на всички видове
административни и касационни дела в Административен съд – Ловеч, с
изключение на:
- Делата по чл. 60 и чл. 166 от АПК;
- Делата по чл. 75 и чл. 157 от ДОПК;
- Касационни дела по чл. 72 от ЗМВР;
- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
- Делата за обезпечаване на доказателствата.
2. Всички останали дела, извън посочените по т. 1, СЕ ОТСРОЧВАТ
за определени дати след крайната дата от периода на обявеното
извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата
година.
3. НЕ СЕ ОБРАЗУВАТ в дела входираните книжа, иницииращи
съдебни производства, с изключение на производствата по т. 1.
4. ПОДАВАНЕТО на всякакъв вид документи се извършва по
пощата или по електронен път.
5. Справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на
сайтовете на съда или по електронен път на електронен адрес.
6. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа в съдебните сгради на граждани, страни
по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, ОСВЕН
призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т. 1.
7. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа на магистрати и съдебни служители в
съдебната сграда, с изключение на ангажираните по ДЕЖУРСТВА
съобразно утвърдения график за работа.
8. При необходимост по делата по т. 1 да се ползва само зала № 1, в
която да се поставят необходимите предпазни средства срещу
разпространение на инфекцията.
9. ПРЕУСТАНОВЯВА се връчването на призовки, съобщения и
съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т. 1 за периода
на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г.
включително. Призоваването и съобщенията за делата по т. 1 да се
извършват по телефон или по електронен път.

