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ИИ СС ТТ ОО РР ИИ ЯЯ
 СледСлед ОсвобождениетоОсвобождението нана БългарияБългария отот

османскоосманско робстворобство,, катокато непосредственанепосредствена целцел
предпред РускотоРуското временновременно управлениеуправление ее
полаганеполагане нана основитеосновите нана българскатабългарската
държавностдържавност.. ПодПод ръководствоторъководството нана князкняз
ДондуковДондуков--КорсаковКорсаков,, ръководителръководител нана
ВременнотоВременното рускоруско управлениеуправление,, ее създаденасъздадена
организацияорганизация нана централнотоцентралното ии местноместно
управлениеуправление,, войскавойска ,, полицияполиция,, съдебнасъдебна
властвласт,, здравеопазванездравеопазване,, образованиеобразование..



 НачалоНачало нана изгражданеизграждане нана съдебнатасъдебната
системасистема вв новоосвободенатановоосвободената странастрана сесе
поставяпоставя отот ВременнитеВременните правилаправила заза
устройствоустройство нана съдебнатасъдебната системасистема,,
издаденииздадени нана 24.08.187824.08.1878 годинагодина,,
действалидействали додо създаванетосъздаването нана първияпървия
ЗаконЗакон заза устройствоустройство нана съдилищатасъдилищата отот
02.06.188002.06.1880 годинагодина..



 ПрезПрез 18791879годгод.. ВидинВидин ее губерниягуберния ии попо товатова
времевреме сесе учредяваучредява ЛомскиЛомски –– БелоградчишкиБелоградчишки
окръженокръжен съдсъд..

 ОтОт 18801880годгод.. додо 18831883годгод.. –– ЛомскиЛомски окръженокръжен
съдсъд ее билбил къмкъм СъдебенСъдебен районрайон ВидинВидин..

 ПрезПрез 18831883годгод.. сесе създаватсъздават дведве околииоколии ––
ФердинандскаФердинандска ии ЛомскаЛомска съссъс съответнитесъответните
окръжниокръжни съдилищасъдилища,, коитокоито съществуватсъществуват 4545
годинигодини безбез прекъсванепрекъсване..



СъдебнаСъдебна палатапалата ЛомЛом ее откритаоткрита
нана 09.11.194109.11.1941 годинагодина



ГостиГости нана освещаванетоосвещаването саса::



 РайоненРайонен съдсъд гргр.. ЛомЛом ее единедин отот 33--тете районнирайонни
съдилищасъдилища вв МонтанскиМонтански съдебенсъдебен окръгокръг..

 РайонаРайона нана действиедействие нана съдасъда включвавключва петпет
общиниобщини –– ЛомЛом,, ВълчедръмВълчедръм,, БрусарциБрусарци,,
МедковецМедковец ии ЯкимовоЯкимово сс общообщо 3939 населенинаселени
местаместа..



 ВВ съдасъда работятработят седемседем съдиисъдии,, двамадвама
държавнидържавни съдебнисъдебни изпълнителиизпълнители,, двамадвама
съдиисъдии попо вписваниятавписванията ии 2828 съдебнисъдебни
служителислужители..



 ПравосъдиетоПравосъдието сесе осъществяваосъществява вв иметоимето нана народанарода..
СъдътСъдът осъществяваосъществява контролконтрол заза законностзаконност нана
актоветеактовете ии действиятадействията нана административнитеадминистративните
органиоргани..

 ГражданитеГражданите ии юридическитеюридическите лицалица иматимат правоправо нана
защитазащита въввъв всичкивсички стадиистадии нана процесапроцеса.. ТеТе могатмогат дада
обжалватобжалват всичкивсички административниадминистративни актовеактове,, коитокоито гиги
засягатзасягат,, освеносвен изричноизрично посоченитепосочените съссъс законзакон..

 СъдътСъдът осигуряваосигурява равенстворавенство ии условияусловия заза
състезателностсъстезателност нана странитестраните вв съдебниясъдебния процеспроцес..
ПроизводствотоПроизводството попо делотоделото осигуряваосигурява
установяванетоустановяването нана обективнатаобективната истинаистина..
РазглежданетоРазглеждането нана делатаделата ее публичнопублично,, освеносвен акоако
законътзаконът предвиждапредвижда другодруго.. АктоветеАктовете нана
правораздаванетоправораздаването сесе мотивиратмотивират..

 ВВ определениопределени отот законазакона случаислучаи вв правораздаванетоправораздаването
участватучастват ии съдебнисъдебни заседателизаседатели..



СтруктураСтруктура нана съдасъда



ДейносттаДейността нана съдебнитесъдебните служителислужители сесе
осъществяваосъществява припри спазванеспазване нана

следнитеследните принципипринципи::
 ЗаконностЗаконност –– съдебниятсъдебният служителслужител изпълняваизпълнява

служебнитеслужебните сиси задължениязадължения припри строгострого спазванеспазване нана
КонституциятаКонституцията ии законитезаконите нана РепубликаРепублика БългарияБългария,, ии
съобразносъобразно установенитеустановените вътрешнивътрешни правилаправила вв
съответнитесъответните администрацииадминистрации;;

 БезпристрастностБезпристрастност –– съдебниятсъдебният служителслужител извършваизвършва
дейносттадейността сиси обективнообективно ии добросъвестнодобросъвестно,, катокато сесе
стремистреми вярновярно,, точноточно ии безпристрастнобезпристрастно дада събирасъбира,,
анализираанализира ии оценяваоценява всичкивсички фактифакти ии обстоятелстваобстоятелства
свързанисвързани сс работатаработата муму,, безбез дада допускадопуска влияниевлияние нана
собственисобствени илиили чуждичужди интересиинтереси..

 КомпетентностКомпетентност –– съдебниятсъдебният служителслужител извършваизвършва
дейносттадейността сиси катокато използваизползва ии прилагаприлага знаниятазнанията ии
опитаопита,, коитокоито притежавапритежава ии непрекъснатонепрекъснато повишаваповишава
нивотонивото нана професионалнатапрофесионалната сиси квалификацияквалификация ии
работаработа вв интересинтерес нана съдебнатасъдебната системасистема..



 ОтговорностОтговорност –– съдебниятсъдебният служителслужител следваследва
поведениеповедение,, коетокоето нене накърняванакърнява престижапрестижа нана
съдебнатасъдебната властвласт,, нене самосамо припри изпълнениеизпълнение нана
служебнитеслужебните сиси задължениязадължения,, ноно ии вв своясвоя общественобществен ии
личенличен животживот..

 ЧестностЧестност –– съдебниятсъдебният служителслужител вв зависимостзависимост отот
функциитефункциите,, коитокоито изпълняваизпълнява,, осъществяваосъществява действиядействия,,
предлагапредлага ии вземавзема решениярешения,, водещиводещи додо елиминиранеелиминиране
нана произволапроизвола ии укрепванеукрепване нана довериетодоверието вв съдебнатасъдебната
системасистема..

 ПолитическиПолитически неутралитетнеутралитет –– съдебниятсъдебният служителслужител нене
допускадопуска вв своятасвоята работаработа дада бъдебъде повлияванповлияван отот своисвои
илиили чуждичужди политическиполитически пристрастияпристрастия..

 КолегиалностКолегиалност ии учтивостучтивост -- припри изпълнениеизпълнение нана
служебнитеслужебните сиси задължениязадължения съдебниятсъдебният служителслужител сесе
отнасяотнася любезнолюбезно,, възпитановъзпитано ии сс уважениеуважение къмкъм всекивсеки,,
катокато зачитазачита праватаправата ии достойнствотодостойнството нана личностталичността ии
нене допускадопуска каквитокаквито ии дада саса проявипрояви нана
дискриминациядискриминация..



 ПубличностПубличност ии откритостоткритост –– съдебниятсъдебният служителслужител
осъществяваосъществява своятасвоята дейностдейност попо начинначин даващдаващ
възможноствъзможност дада сесе видятвидят ясноясно неговитенеговите действиядействия ии
резултатитерезултатите отот извършенатаизвършената работаработа..

 КонфиденциалностКонфиденциалност -- съдебниятсъдебният служителслужител запазвазапазва вв
тайнатайна даннитеданните ии фактитефактите,, представляващипредставляващи
нормативнонормативно защитеназащитена информацияинформация ии станалистанали муму
известниизвестни припри илиили попо поводповод служебнатаслужебната муму дейностдейност..



ГлавенГлавен специалистспециалист
административноадминистративно обслужванеобслужване::

 планирапланира,, организираорганизира ии ръководиръководи съдебнитесъдебните
служителислужители;;

 отговаряотговаря заза управлениетоуправлението нана административнатаадминистративната
дейностдейност вв съдасъда;;

 осигуряваосигурява организационнаорганизационна връзкавръзка междумежду
административнияадминистративния ръководителръководител ии съдиитесъдиите сс
администрациятаадминистрацията нана съдасъда;;

 организираорганизира разпределениеторазпределението нана дейноститедейностите междумежду
отделнитеотделните звеназвена нана администрациятаадминистрацията нана съдасъда ии
изпълнениетоизпълнението нана задължениятазадълженията нана съдебнитесъдебните
служителислужители;;



 създавасъздава условияусловия заза нормалнанормална ии ефективнаефективна работаработа
нана съдебнитесъдебните служителислужители;;

 организираорганизира провежданетопровеждането нана конкурсиконкурси заза
назначаваненазначаване нана съдебнитесъдебните служителислужители ии участваучаства вв
комисиитекомисиите попо провежданетопровеждането нана конкурситеконкурсите вв
случаитеслучаите,, предвиденипредвидени вв тозитози правилникправилник;;

 организираорганизира обучениетообучението нана съдебнитесъдебните служителислужители ии
повишаванетоповишаването нана тяхнататяхната квалификацияквалификация;;

 следиследи заза спазванетоспазването нана трудовататрудовата дисциплинадисциплина ии
уплътняванеуплътняване нана работнотоработното времевреме;;

 участваучаства вв комисиятакомисията попо атестиранеатестиране ии предлагапредлага
промянапромяна вв ранговетеранговете ии трудовототрудовото имим
възнаграждениевъзнаграждение;;

 предлагапредлага служителитеслужителите заза поощрениепоощрение илиили заза
налаганеналагане нана дисциплинарнидисциплинарни наказаниянаказания;;

 изпълняваизпълнява ии другидруги задължениязадължения,, възложенивъзложени муму отот
административнияадминистративния ръководителръководител нана съдасъда..



ОбщатаОбщата администрацияадминистрация
включвавключва съдебнитесъдебните служителислужители

нана следнитеследните длъжностидлъжности::

 ""ГлавенГлавен счетоводителсчетоводител";";
 ""СистеменСистемен администраторадминистратор";";
 ""МладшиМладши специалистспециалист съвместяващсъвместяващ

длъжноститедлъжностите –– човешкичовешки ресурсиресурси,,
касиеркасиер ии домакиндомакин";";



СпециализиранатаСпециализираната
администрацияадминистрация вв РайоненРайонен съдсъд гргр..

ЛомЛом,, включвавключва следнитеследните службислужби::
СлужбаСлужба ""РегистратураРегистратура":":
 приемаприема ии регистрирарегистрира входящатавходящата кореспонденциякореспонденция;;
 експедираекспедира изходящатаизходящата кореспонденциякореспонденция;;
 осигуряваосигурява информацияинформация заза полученатаполучената ии изпратенатаизпратената

кореспонденциякореспонденция;;
 водиводи разноснаразносна книгакнига,, кактокакто ии другидруги книгикниги ии регистрирегистри;;
 разпределяразпределя ии направляванаправлява постъпилатапостъпилата пощапоща;;
 изпълняваизпълнява ии другидруги задължениязадължения,, свързанисвързани сс документооборотадокументооборота ии

административнотоадминистративното обслужванеобслужване,, възложенивъзложени отот
административнияадминистративния ръководителръководител нана съдасъда илиили главенглавен специалистспециалист
административноадминистративно обслужванеобслужване..



СлужбаСлужба ""СъдебноСъдебно деловодстводеловодство""

 включвавключва всичкивсички деловодителиделоводители вв
съдасъда.. ТяТя осигуряваосигурява
производствотопроизводството попо висящивисящи деладела ии
влезливлезли вв силасила съдебнисъдебни актовеактове..

 ВВ РайоненРайонен съдсъд гргр.. ЛомЛом имаима
следнитеследните деловодстваделоводства::
гражданскогражданско,, наказателнонаказателно ии
съдебносъдебно изпълнениеизпълнение..



СъдебниятСъдебният служителслужител вв службаслужба ""СъдебноСъдебно деловодстводеловодство":":

 окомплектоваокомплектова образуванитеобразуваните ии разпределениразпределени нана съдиясъдия
докладчикдокладчик входящивходящи документидокументи;;

 извършваизвършва вписваниявписвания вв съответнитесъответните деловодниделоводни книгикниги;;
 изготвяизготвя списъксписък заза призовкитепризовките,, изпращаизпраща призовкитепризовките,, изготвениизготвени

попо образецобразец,, ии съобщениятасъобщенията попо делатаделата сс изключениеизключение нана тезитези попо
отложенитеотложените деладела;;

 подреждаподрежда ии докладвадокладва нана съдиятасъдията докладчикдокладчик новопостъпилиновопостъпили
документидокументи къмкъм висящитевисящите деладела;;

 изпълняваизпълнява разпорежданияразпореждания нана съдасъда,, постановенипостановени вв закритизакрити ии
разпоредителниразпоредителни заседаниязаседания;;

 следиследи заза изтичанеизтичане нана процесуалнитепроцесуалните сроковесрокове,, представяпредставя
делатаделата нана съдиитесъдиите докладчицидокладчици ии изпълняваизпълнява технитетехните указанияуказания;;

 организираорганизира ии поддържаподдържа подрежданетоподреждането нана делатаделата вв
деловодствотоделоводството;;

 предоставяпредоставя справкисправки попо делатаделата;;
 подготвяподготвя ии изпращаизпраща додо съответнатасъответната инстанцияинстанция делатаделата попо

разпорежданеразпореждане нана съдиятасъдията докладчикдокладчик,, попо коитокоито саса постъпилипостъпили
жалбижалби;;



 проверявапроверява ежемесечноежемесечно делатаделата безбез движениедвижение ии
спренитеспрените деладела ии гиги докладвадокладва нана съдиятасъдията докладчикдокладчик;;

 извършваизвършва проверкапроверка ии предавапредава вв архиваархива делатаделата,, ноно
нене попо--ранорано отот двадва месецамесеца следслед приключванетоприключването имим;;

 поддържаподдържа календаркалендар заза насроченитенасрочените деладела;;
 отразяваотразява вв електроннатаелектронната папкапапка ии//илиили нана хартиенхартиен

носителносител съответниясъответния статусстатус ии местоположениеместоположение нана
делотоделото;;

 вписвавписва новообразуванитеновообразуваните деладела вв азбучницитеазбучниците ии вв
съответнитесъответните описниописни книгикниги найнай--къснокъсно нана следващияследващия
денден следслед образуванетообразуването;;

 изпълняваизпълнява ии другидруги задължениязадължения,, свързанисвързани сс
документооборотадокументооборота ии определениопределени съссъс заповедзаповед нана
административнияадминистративния ръководителръководител нана съдасъда илиили сс
разпорежданеразпореждане нана главенглавен специалистспециалист
административноадминистративно обслужванеобслужване..



СлужбаСлужба ""СъдебниСъдебни
секретарисекретари"" включвавключва всичкивсички

съдебнисъдебни секретарисекретари вв съдасъда..

СъдебниятСъдебният секретарсекретар::
 съставясъставя протоколипротоколи заза открититеоткритите съдебнисъдебни заседаниязаседания подпод

диктовкатадиктовката нана председателяпредседателя нана съставасъстава,, коитокоито саса нана
разположениеразположение нана странитестраните вв тридневентридневен сроксрок отот съдебнотосъдебното
заседаниезаседание;;

 изготвяизготвя списъцисписъци заза редареда ии часоветечасовете нана разглежданеразглеждане нана делатаделата
попо образецобразец –– приложениеприложение №№ 2,2, ии гиги поставяпоставя предпред съдебнитесъдебните
зализали ии информационнитеинформационните таблатабла;;

 подреждаподрежда ии номерираномерира попо редареда нана постъпванетопостъпването нана книжатакнижата отот
заседаниятазаседанията;;

 изпълняваизпълнява разпорежданиятаразпорежданията нана съдасъда,, постановенипостановени вв открититеоткритите
заседаниязаседания;;

 вписвавписва вв книгатакнигата заза откритиоткрити съдебнисъдебни заседаниязаседания делатаделата нана
съставасъстава;;



 съставясъставя документидокументи заза изплащанеизплащане нана определенитеопределените сумисуми заза
възнаграждениявъзнаграждения ии разноскиразноски нана експертиексперти,, свидетелисвидетели,, съдебнисъдебни
заседателизаседатели ии другидруги попо определениопределени образциобразци;;

 съставясъставя списъцисписъци нана лицаталицата заза призоваванепризоваване вв съдасъда следслед
първотопървото попо делотоделото заседаниезаседание попо образецобразец –– приложениеприложение №№ 3,3,
нана коитокоито отбелязваотбелязва когакога ии къдекъде саса изпратениизпратени призовкитепризовките ии
съобщениятасъобщенията,, илиили отразяваотразява начинаначина нана уведомяванетоуведомяването имим;;

 найнай--малкомалко 1010 днидни предипреди заседаниетозаседанието проверявапроверява връщанетовръщането нана
призовкитепризовките ии другитедругите книжакнижа попо делотоделото ии докладвадокладва резултатарезултата нана
съдиятасъдията докладчикдокладчик;;

 изготвяизготвя призовкитепризовките попо отложенитеотложените деладела ии отразяваотразява резултатарезултата вв
книгатакнигата заза открититеоткритите заседаниязаседания вв тридневентридневен сроксрок отот съдебнотосъдебното
заседаниезаседание;;

 изготвяизготвя изпълнителниизпълнителни листовелистове попо подлежащиподлежащи нана изпълнениеизпълнение
съдебнисъдебни актовеактове,, кактокакто ии попо определенияопределения заза налаганеналагане нана глобаглоба ии
отбелязваотбелязва товатова вв регистърарегистъра заза издаденитеиздадените изпълнителниизпълнителни
листовелистове;;

 предавапредава обявенитеобявените заза решаванерешаване деладела нана съдиятасъдията докладчикдокладчик,, аа
отложенитеотложените,, прекратенитепрекратените ии сс изготвениизготвени актовеактове деладела –– вв
деловодствотоделоводството;;

 извършваизвършва ии другидруги дейностидейности,, указаниуказани вв тозитози правилникправилник ии
възложенивъзложени муму отот административнияадминистративния ръководителръководител нана съдасъда илиили
отот главенглавен специалистспециалист административноадминистративно обслужванеобслужване..



СлужбаСлужба ""АрхивАрхив""

 осигуряваосигурява съхраняванетосъхраняването
нана всичкивсички свършенисвършени деладела,,
деловодниделоводни книгикниги ии всичкивсички
другидруги документидокументи,, създаванисъздавани
вв резултатрезултат нана дейносттадейността ии
въввъв връзкавръзка сс
осъществяванетоосъществяването нана
функциитефункциите нана структурнитеструктурните
звеназвена нана съдасъда..



СлужбаСлужба ""ВръчванеВръчване нана призовкипризовки ии
съдебнисъдебни книжакнижа""

 отговаряотговаря заза своевременнотосвоевременното ии
законосъобразнозаконосъобразно връчваневръчване нана
призовкитепризовките ии съдебнитесъдебните книжакнижа
съгласносъгласно правилатаправилата нана
процесуалнитепроцесуалните законизакони..

 СлужбаСлужба ""ВръчванеВръчване нана призовкипризовки ии
съдебнисъдебни книжакнижа"" включвавключва всичкивсички
призовкарипризовкари ии куриерикуриери вв съдасъда..



СЛУЖБАСЛУЖБА ""БЮРОБЮРО СЪДИМОСТСЪДИМОСТ""

 БюротоБюрото заза съдимостсъдимост припри районенрайонен съдсъд
събирасъбира,, съхранявасъхранява данниданни ии обменяобменя
информацияинформация заза съдимостсъдимост нана лицаталицата,, родениродени
вв районарайона нана съдасъда,, коитокоито саса::

 осъдениосъдени отот българскибългарски съдилищасъдилища;;
 освободениосвободени отот наказателнанаказателна отговорностотговорност отот

българскибългарски съдилищасъдилища ии саса имим наложениналожени
административниадминистративни наказаниянаказания попо члчл. 78. 78аа отот
НаказателнияНаказателния кодекскодекс ((НКНК););



 БюротоБюрото заза съдимостсъдимост припри районенрайонен съдсъд издаваиздава
свидетелствасвидетелства ии справкисправки заза съдимостсъдимост нана
лицаталицата,, родениродени вв районарайона нана съдасъда..

 РегистриранетоРегистрирането нана осъденитеосъдените лицалица вв бюратабюрата
заза съдимостсъдимост сесе извършваизвършва чрезчрез бюлетинибюлетини заза
съдимостсъдимост ии бюлетинибюлетини заза наложениналожени
административниадминистративни наказаниянаказания попо члчл. 78. 78аа НКНК нана
хартиенхартиен носителносител ии вв електроненелектронен архивархив..

 БюратаБюрата заза съдимостсъдимост поддържатподдържат ии
съхраняватсъхраняват картотекикартотеки нана бюлетинитебюлетините заза
съдимостсъдимост ии нана бюлетинитебюлетините заза наложениналожени
административниадминистративни наказаниянаказания попо члчл. 78. 78аа НКНК,,
азбучниазбучни указателиуказатели ии входящвходящ регистъррегистър нана
хартиенхартиен носителносител ии вв електроненелектронен архивархив..




