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УТВЪРЖДАВАМ:……………………………../СОНЯ КАМАРАШКА

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС ЛОМ

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

НА РАЙОНЕН СЪД ЛОМ
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Оперативният план за дейността на Районен съд Лом е основен документ, определящ дейностите и мерките, които
трябва да бъдат предприети, като усилията на всички магистрати и съдебни служители ще бъдат насочени в

изпълнение на поставените стратегически цели за периода 01.06.2015год. до 31.12.2018год.:

1. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СЪДА - ГАРАНЦИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ЕФЕКТИВНО И КАЧЕСТВЕНО ПРАВОСЪДИЕ

2. РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА КАДРОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПТИМАЛНО КАЧЕСТВО НА
СЪДЕБНАТА ДЕЙНОСТ И ВИСОКО НИВО НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

3. ГАРАНТИРАНЕ ДОСТЪПА ДО ПРАВОСЪДИЕ

4. ПРОЗРАЧНОСТ, ОТЧЕТНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ НА РАБОТАТА НА СЪДА - ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ

5. БОРБА С КОРУПЦИЯТА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СЪДА - ГАРАНЦИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНО И
КАЧЕСТВЕНО ПРАВОСЪДИЕ

МЕРКИ ЕФЕКТ СРОК
ОТГОВОРЕН ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Упражняване на административен контрол,
върху срочността на разглеждане на делата и

за изготвяне на съдебните актове.

Намаляване
продължителността
на разглеждане на

делата постоянен Административен
ръководител

Административен
ръководител

Изготвяне от съдебните деловодители
/гражданско и наказателно деловодство/ на

ежемесечни справки за спрени дела

Дисциплиниращ
ефект за постигане на
срочно и ефективно

правосъдие ежемесечно

Административен
ръководител, съдебни

деловодители – гражданско
и наказателно деловодство

Изготвяне на ежемесечни справки от съдебен
деловодител наказателно деловодство за не

насрочени дела в едномесечния срок от
образуването

Дисциплиниращ
ефект за постигане на
срочно и ефективно

правосъдие ежемесечно

Административен
ръководител, съдебни

деловодители –
наказателно деловодство
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Изготвяне на ежемесечни справки от
съдебните секретари на справки за съдебни

актове, които не са изготвени в предвидените
процесуални срокове- индивидуално за всеки

съдия

Дисциплиниращ
ефект за постигане на
срочно и ефективно

правосъдие

ежемесечно Административен
ръководител, съдебни

деловодители –
наказателно деловодство

Контрол за правилното определяне на индексите
за резултатите от инстанционната проверка на
съдебните актове по граждански и наказателни

дела

Дисциплиниращ
ефект за постигане на
срочно и ефективно

правосъдие

На всеки три
месеца

Комисия определена със
заповед на

Административния
ръководител на съда

Проверка на служба „Архив”, относно
пълнотата на попълнените архивни фишове по

делата и начина на съхраняване на делата

Дисциплиниращ
ефект за постигане на
срочно и ефективно

правосъдие

постоянен Постоянно действаща
експертна комисия,

определена със заповед на
Административния

ръководител на съда

Контрол на спазването на определения период
на разпечатване на хартиен носител на

водените на ел. носител книги в регистратура,
гражданско, наказателно и съдебно

изпълнително деловодство

Дисциплиниращ
ефект за постигане на
срочно и ефективно

правосъдие

периодично главен специалист адм.
обслужване
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Проверка на съхраняването,  проверяване и
унищожаването  на веществените

доказателства

Дисциплиниращ
ефект за постигане на
срочно и ефективно

правосъдие

Веднъж годишно комисия, назначена със
заповед на председателя

на съда

Инвентаризация на активите и пасивите на
Районен съд гр.Лом /дълготрайни материални

и нематериални активи, активи заведени
задбалансово на отчет, материални запаси,

финансови активи- касова и банкова
наличност, задължения и вземания с

доставчици и клиенти, поети ангажименти по
договори/

Правилни
управленски действия

при управлението и
контрола на

бюджетния процес

веднъж годишно,
както и при

необходимост

комисия определена със
заповед на председателя

на съда

Проверки на деловодните книги и регистри
относно правилното им водене съобразно ПАС

Дисциплиниращ
ефект за постигане на
срочно и ефективно

правосъдие

периодично комисия определена със
заповед на председателя

на съда
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Проверка  в регистратурата за класифицирана
информация при Районен съд гр.Лом

Контрол и
дисциплиниращ

ефект за постигане на
срочно и ефективно

правосъдие

ежемесечно комисия определена със
заповед на председателя

на съда

Годишна проверка за 2015год. на
регистратурата за класифицирана

информация при Районен съд гр.Лом

Контрол и
дисциплиниращ

ефект за постигане на
срочно и ефективно

правосъдие

Веднъж годишно комисия определена със
заповед на председателя

на съда

Контрол за  публикуването на интернет
страницата на съда на  постановените

съдебни актове от предходния ден

Контрол и
дисциплиниращ

ефект

постоянен Административен
ръководител на съда
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Проверка от съдебен деловодител в служба
„Бюро съдимост” на Районен съд гр.Лом- на
подлежащите за унищожаване бюлетини за
наложено административно наказание по

чл.78а от НК с изтекъл 15 /петнадесет/
годишен срок на съхранение от влизане в сила

на съдебния акт, както и на тези с изтекъл
100год. срок на съхранение от раждането на

лицето

Контрол и
дисциплиниращ

ефект за постигане на
срочно и ефективно

правосъдие

постоянен Съдебен деловодител
Бюро съдимост,

Административен
ръководител

Проверка в гражданско деловодство  за
своевременното докладване на делата – на

съдия докладчика, от съдебните деловодители
след изтичане на едномесечния срок по

чл.131, ал.1 от ГПК

Контрол и
дисциплиниращ

ефект за постигане на
срочно и ефективно

правосъдие

На два месеца комисия определена със
заповед на председателя

на съда

Проверка на намиращите се при съдебните
секретари производства по чл.410 от ГПК, по

отношение на които са налице връчени
съобщения и не са  докладвани на съдия

докладчика за издаване на разпореждане – за
издаване на изпълнителен лист

Контрол и
дисциплиниращ

ефект за постигане на
срочно и ефективно

правосъдие

На два месеца комисия определена със
заповед на председателя
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Проверка на зареденото, използваното и
наличното гориво на служебния лек автомобил

на база изминатите километри по пътна
книжка, изготвения от шофьора месечен отчет
и показанията на километража на автомобила

Контрол на
бюджетния процес

Всеки месец комисия определена със
заповед на председателя

Проверка- правилно ли са определени
държавните такси на гражданските дела при

образуване и приключването със съдебен акт

Контрол на
бюджетния процес

Всеки месец комисия определена със
заповед на председателя

Съпоставка на данните от аналитичните и
синтетични сметки на оборотната ведомост

Контрол на
бюджетния процес

Всеки месец Главен счетоводител
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Сравняване на постъпили приходи и извършени
разходи по изпълнителните дела с осчетоводените

такива;

Контрол на
бюджетния процес

Всеки месец Главен счетоводител

Инвентаризация на делата в деловодствата-
гражданско, наказателно и съдебно изпълнение

Правилни
управленски действия

при управлението и
контрола на

документооборота

Веднъж годишно Главен специалист
административно

обслужване, съдебни
деловодители

Председателя на съда упражнява постоянен и
непосредствен контрол върху дейността на „Бюро

съдимост”

Контрол и
дисциплиниращ

ефект за постигане на
срочно и ефективно

правосъдие

постоянен Административен
ръководител
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Изготвяне на ежемесечни справки от
съдебните секретари- индивидуално за всеки

съдия, за постановени съдебни актове по
НОХД и по чл.78аНК, които съдържат номер и
вид на дело, наказание, дата на съдебния акт,
дата на влизане в сила и срок за обжалване

Дисциплиниращ
ефект за постигане на
срочно и ефективно

правосъдие

ежемесечно Административен
ръководител, съдебни

деловодители –
наказателно деловодство

Ежемесечен доклад  на нововъведения
регистър за отводите от съдебните

деловодители- гражданско и наказателно
деловодство на председателя на съда, за

извършване на проверка и анализ при наличие
на необосновани и незаконосъобразни отводи

Бърза и нагледна
информация за броя
на отводите и изводи

за тяхната
основателност

ежемесечно Административен
ръководител, съдебни

деловодители –
гражданско и наказателно

деловодство

Провеждане работни срещи  със съдиите с цел
анализиране на причините за отменени и

изменени съдебни актове

Дисциплиниращ
ефект за постигане на
срочно и ефективно

правосъдие

Веднъж на три
месеца

Административен
ръководител

Стриктно спазване на Вътрешните правила за
случайно разпределение на делата с ЦСРД и

на Правилата за разпределение на делата
„По дежурство”

Равномерно
разпределяне на

делата, гарантиране
на прозрачност и

документираност при
разпределянето

постоянен Административен
ръководител



11

При освобождаване на магистрат от
длъжността „съдия”, поради навършване на
годините за пенсия, анализ на останалите

несвършени дела и своевременното им
разпределяне на останалите съдии

Равномерно
разпределяне на
делата и срочно

правосъдие

При
необходимост

Административен
ръководител

Периодични срещи с други органи и
институции, имащи отношение към съдебния

процес, с оглед разрешаването на възникнали
процедурни проблеми и обезпечаване бързина

и срочност на съдебните процедури по
образуване и движение на делата, връчване

на съдебни книжа и представяне на
необходими доказателства в съдебният

процес.

Намаляване
продължителността
на разглеждане на

делата

постоянен Административен
ръководител

Провеждане на общи събрания на съдиите при
Районен съд гр. Лом, за анализ и обобщаване

практиката на съда, с цел изолиране на
различни процесуални подходи и

противоречиви материално – правни
разрешения на идентични казуси, обсъждане и
анализ на проблемите, съдебната практика и

измененията в нормативните актове

Изолиране на
различен

процесуален подход и
противоречива

материално -  правна
практика в съда по
идентични казуси

Постоянен
Административен

ръководител
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Събиране на сумите присъдени в полза на
бюджета на съдебната власт, водене на

регистър на изпълнителните листи, в който
освен задължителните реквизити по ПАС да се

вписват номер на изпълнително дело в НАП
/ЧСИ и събраните суми

Постигане на по-
добра събириаемост

на дължими суми

постоянен Съдебни деловодители –
гражданско и наказателно

деловодство, гл.
счетоводител

Насочване на страните към възможни способи
за съдебно и извънсъдебно ускорено

решаване на спорове

Постигане на бързина
в съдопроизводството

и намаляване
необоснованата

натовареност на съда

постоянен Всички магистрати

Упражняване на контрол върху работата на
отделните служби на съда, чрез извършване

проверки на водените книги и регистри и
отразяване резултатите от проверките в

книгите

Вземане на
управленски решения

за подобряване на
дейността на

администрацията

периодичен Административен
ръководител, гл.
специалист адм.

обслужване и съдии и
комисии, определени със

заповед

Използване на статистическите данни за
натовареност, неприключени и приключени
дела, отводи и др. за вземане на решения

Ефективни
управленски решения

постоянен Административен
ръководител
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Съставяне на месечен  график за дежурствата
на съдиите

Равномерно
разпределяне на

делата постъпващи
по дежурство,
подобряване

организацията на
работа

Месечни графици Административен
ръководител, гл.
специалист адм.

обслужване

Съставяне на график за дежурства през
съдебната ваканция и определяне на делата,

които се разглеждат през този период

Равномерно
разпределяне на

делата постъпващи
по дежурство,
подобряване

организацията на
работа през

съдебната ваканция,
осигуряване на

достатъчен брой
съдебни състави

График за
дежурство през

съдебната
ваканция

Административен
ръководител, гл.
специалист адм.

обслужване

Превръщане на бюджетната процедура в
действащ механизъм за управление и контрол

Постигане на
необходимото

финансово
обезпечаване на

дейността на съда и
оптимално

разходване на
финансовите ресурси

постоянен Главен счетоводител
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Актуализиране при необходимост на
въведените процедури за управление и

контрол на бюджетния процес.

Правилни
управленски действия

при управлението и
контрола на

бюджетния процес

постоянен Главен счетоводител

Извършване на анализ на финансовите
разходи на съда и при необходимост
предприемане на адекватни мерки за

намаляването им

Оптимизиране на
разходите

На три месеца
изготвяне на

отчет
Гл.счетоводител

Оптимизиране на разходите за издръжка на
съда, чрез разработването на Превантивни

мерки за финансова стабилизация през
бюджетната година

Оптимизиране на
разходите

В началото на
годината

Гл. счетоводител

Ефективен контрол при събиране на
държавните такси, глоби и суми по присъдени

публични вземания. Стриктно спазване на
утвърдените правила по управление и контрол

на бюджетния процес

Контрол на
бюджетния процес

постоянен Административен
ръководител, Гл.

счетоводител
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Идентифициране и оценка на съществените
рискове, застрашаващи постигането на

стратегическите цели и тяхното документиране
в риск- регистър

Правилни
управленски решения
и действия, увереност

за постигане на
основните цели

В началото на
годината

Комитет по риска

Актуализиране на вътрешните правила и
работни инструкции и процедури

Актуални и ясно
разписани правила и

процедури

Постоянен, както
и преглед веднъж

годишно

Председател, гл.
специалист адм.
обслужване, гл.
счетоводител

Осъществяване на наблюдение и текущ
контрол върху натовареността на съдебните
служители и вземане на адекватни мерки за

поддържане на оптимален баланс

Равномерна
натовареност

постоянен Гл. специалист адм.
обслужване

Извършване на наблюдение върху работните
процеси в различните служби на съда и оценка

на тяхната ефективност и ефикасност

Подобряване на
управлението и

организацията на
административната

дейност

постоянен Комисии, назначени със
заповед на председателя

на съда да извършват
проверки в отделните

служби

Ефективно планиране и осигуряване на
необходимата техника и софтуер за

обезпечаване на работните процеси в съда.
Подобряване на Системата за управление и

контрол на информацията

Подобряване на
информационно и

технологично
модернизиране

постоянен Системен администратор,
главен счетоводител,

главен специалист адм.
обслужване
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Създаване и поддържане на база данни за
сградния фонд и недвижимата собственост на

съда, както и периодичен анализ на
състоянието на техническата база и

материалните ресурси на съда

Вземане на адекватни
управленски решения

във връзка с
управлението  на
съдебната сграда,

недвижимита
собственост и
материалните

ресурси

постоянен Административен
ръководител, гл.
Специалист адм.
обслужване и гл.

счетоводител

Актуализиране на Системата за управление на
човешките ресурси и проверка за пълното

комплектоване с всички документи и
декларации на водените кадрови досиета на

магистрати и съдебни служители

Актуални и ясно
разписани правила и

процедури

постоянен Главен специалист адм.
Дейност и мл. Специалист
изпълняващ длъжността

„човешки ресурси”

Оптимизиране на  използваната в съда
деловодна програма – САС Съдебно

 деловодство за управление на съдебните дела.
Поддържане на електронна папка по всяко дело

от образуването му до влизане в сила
на съдебен акт.

Постигане на по –
добро

информационно и
технологично

модернизиране

веднъж на три
месеца

Комисия назначена от
председателя на съда,

която след извършване на
проверката изготвя

протокол с направените
констатации

РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА КАДРОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПОСТИГАНЕНА ОПТИМАЛНО КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНАТА
СДЕЙНОСТ И ВИСОКО НИВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
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Анализ на кадровия потенциал, проучване на
потребностите от обучение и определяне

приоритетите за обучение и квалификация

Подобряване
дейността на

администрацията

След
приключване на

атестиране

Гл. специалист адм.
обслужване

Участия в обучения на НИП и други
организации

Подобряване
работата на съда и

установяване на
европейски стандарти

постоянен Гл. специалист адм.
обслужване

Спазване Кодекса за етично поведение на
българските магистрати и Етичния кодекс на

съдебните служители

Утвърждаване на
качества като

професионализъм,
почтеност честност и

др.

постоянен Председател,
гл. специалист адм.

обслужване

Периодични работни срещи с магистрати от
Окръжен съд Монтана

Ефективно
правосъдие и
изготвяне на

инициативи, относно
законови промени

постоянен председател

Предприемане на адекватни и навременни
дисциплинарни мерки при обективно

констатиране на дисциплинарни нарушения

Постигане на
дисциплиниращ

ефект

постоянен председател
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Анализ и актуализация на системата за
здравословни и безопасни условия на труд

Осигуряване на
здравословни и

безопасни условия на
труд

До края на
годината

Сключен договор с фирма
по трудова медицина

ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПРАВОСЪДИЕ

Запазване практиката на непрекъснатост в
процеса на обслужване на гражданите, чрез

плаващо ползване времето за почивка от
съдебните служители

Непрекъснат достъп
на гражданите до
съдебни услуги

постоянен Гл. специалист адм.
обслужване
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Постигане на пълна взаимозаменяемост на
съдебните служители

Качествено
административно

обслужване и
удовлетвореност на

гражданите

постоянен Председател,
Гл. специалист адм.

обслужване

Поддържане и актуализиране на интернет
страницата на съда, чрез която се предоставя

информация за насрочените съдебни
заседания, за постановените съд. актове,

формуляри в ел. вид, информация за
събираните държавни такси, банкови сметки и

др. полезна информация

Улесняване достъпа
до правосъдие и

прозрачност

постоянен Системен администратор

Използване на специализираното помещение
„Синя стая” в гр. Монтана, за работа с

малолетни или непълнолетни жертви или
свидетели на престъпление

Защита правата на
детето и гарантиране

защита на неговия
интерес

постоянен Председател,
Всички магистрати
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Оптимизиране на процеса на електронното
призоваване и намиране на техническа

възможност за електронен обмен на
информация, разработване на програмни и
организационни условия за въвеждане на

електронен обмен на документи, съобщения и
процесуални действия между звената на

съдебната власт и участниците в отделните
производства.

Качествено
административно

обслужване и
удовлетвореност на

гражданите и
улесняване достъпа

до правосъдие

постоянен Административен
ръководител, системен
администратор, главен

специалист адм.
обслужване

ПОСТИГАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ В РАБОТАТА НА СЪДА – ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ДОВЕРИЕ

Публикуване на интернет страницата на съда -
на утвърдени вътрешни правила, примерни

бланки и формуляри

Прозрачност и
повишаване на
общественото

доверие

постоянен Системен администратор

Провеждане „Ден на отворените врати” Прозрачност и
повишаване на
общественото

доверие и
популяризиране на
съдебната дейност

Веднъж годишно Председател, гл.
специалист адм.

обслужване, системен
администратор

Редовно публикуване на интернет страницата
на съда на прессъобщения, отразяващи
дейностите на съда, новини или събития

свързани с работата на съда

Прозрачност и
повишаване на

доверието в работата
на съда

постоянен Системен администратор,
гл. специалист адм.

обслужване
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Провеждане на Образователна програма
„Съдебната власт – информиран избор и

гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури.”

Прозрачност и
повишаване на

доверието в работата
на съда

Веднъж годишно Председател, гл.
специалист адм.
обслужване, съд.

служители

Срещи на Председателя на съда с
журналисти, с цел отразяване и запознаване

на обществеността с работата на съда

Прозрачност и
повишаване на

доверието в работата
на съда

постоянен Административен
ръководител на съда

Периодични анкети с граждани чрез анкетни
карти, с цел проучване нивото на достъпност,

откритост и познаване работата на съда,
удовлетвореност от предоставените услуги.

Прозрачност и
повишаване на

доверието в работата
на съда

периодично Главен специалист
административно

обслужване

Запознаване на обществото със специфичната
дейност на съда, чрез разпространението на

брошури за структурата на съдебната система
и особеностите на съдебните процедури, както

и чрез срещи с ученици, организиране на
посещения в съдебната палата и наблюдаване

на съдебни процеси.

Прозрачност и
повишаване на
общественото

доверие и
популяризиране на
съдебната дейност

периодично Административен
ръководител, главен

специалист адм.
обслужване
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Извършване на периодичен преглед и
актуализация на интернет страницата на съда

Прозрачност и
повишаване на

доверието в работата
на съда

постоянен Председател,
Системен администратор

БОРБА С КОРУПЦИЯТА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Насърчаване и организиране своевременното
подаване на декларации пред Сметната

палата, НАП и за конфликт на интереси от
страна на магистратите и съд. служители

Ограничаване риска
от възникване на

корупционни практики

постоянен Председател и системен
администратор

Незабавна проверка и разглеждане на
постъпили конкретни сигнали за корупция и
конфликт на интереси за работата на съда

Ограничаване риска
от възникване на

корупционни практики

постоянен Председател

Обявяване и постоянно информиране по
подходящ начин за размера на дължимите

държавни такси по различните видове дела и
за различните административни услуги

Ограничаване риска
от възникване на

корупционни практики

постоянен Главен специалист адм.
обслужване и системен

администратор
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Провеждане на открити процедури при
конкурентни начала за подбор на съдебни

служители

Ограничаване риска
от възникване на

корупционни практики

постоянен Председател, гл.
специалист адм.

обслужване

Актуализиране на Вътрешните правила за
провеждане на обществени поръчки

Ясно разписани
правила и процедури
за провеждането на

обществените
поръчки

При промяна в
ЗОП

Председател,
Гл.счетоводител, гл.

специалист адм.
обслужване

Оптимизиране използването на Интернет
страницата на съда за предоставяне на възможност

за подаване на сигнали за корупция и такива за
конфликт на интереси по отношение на конкретни

съдии, съдебни служители  и случаи.

Ограничаване риска
от възникване на

корупционни практики

постоянен Председател, гл.
специалист адм.

обслужване, системен
администратор

Популяризиране и насърчаване използването на
антикорупционните кутии в съда и поставянето на

такава  и в Интернет страницата на съда.

Ограничаване риска
от възникване на

корупционни практики

постоянен Председател, гл.
специалист адм.

обслужване, системен
администратор

Изготвяне на доклад за цялата дейност на
съда и популяризирането му по подходящ

начин

Създаване на
правила за отчетност
и противодействие на

корупцията

В края на
годината

председател
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