
РАЙОНЕН СЪД гр. Лом
пл. „Свобода” №8, тел. 0971 68101, факс: 0971 60216

web: http://lom.justice.bg, e-mail: court@rclom.org

ППРРИИЕЕТТИИ ННАА ООББЩЩОО ССЪЪББРРААННИИЕЕ
ССВВИИККААННОО ООТТ ППРРЕЕДДССЕЕДДААТТЕЕЛЛЯЯ
ННАА РРААЙЙООННЕЕНН ССЪЪДД ггрр..ЛЛООММ

ВВЪЪТТРРЕЕШШННИИ ППРРААВВИИЛЛАА

за организацията и дейността на Общото събрание
при Районен съд гр.Лом

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С настоящите правила се уреждат организацията на работа и
провеждането на Общото събрание при Районен съд гр. Лом.

Чл.2. Правилата са приети в изпълнение на изискванията, заложени в
Закона за съдебната власт.

ІІ. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.3.  Общо събрание се провежда, когато по щат в съда работят най-
малко трима съдии. Когато броят на съдиите е по-малък от трима, те участват в
общото събрание на друг районен съд от същия съдебен район, определен от
председателя на окръжния съд.

Чл.4.    Председателя на Районен съд гр. Лом свиква и ръководи общото
събрание на съда.

Чл.5. Общото събрание може да се свика и по искане на не по-малко от
една трета от всички съдии.

Чл.6. Общото събрание се провежда, ако на него присъстват повече от
половината от всички съдии.

Чл.7.  Право да присъстват на общото събрание имат държавните
съдебни изпълнители и съдиите по вписванията, когато се разглеждат въпроси,
засягащи дейността им.

Чл.8.     Право да присъстват на общото събрание имат командированите
съдии от Районен съд гр. Лом, както и командировани съдии от други
съдилища.
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III. ДЕЙНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.9. Общото събрание приема вътрешни правила за организацията на
дейността си;

Чл.10. Общото събрание анализира и обобщава практиката на съда, на
всеки три месеца, като се свиква от Председателя на съда или от негов
заместник;

Чл.11.Общото събрание може да прави предложения за назначаване на
председател на Районен съд гр. Лом и изслушва всички кандидати;

Чл.12.Общото събрание изслушва предложените от председателя на
съда кандидати за назначаване на негови заместници и може да изразява
становище относно предложенията;

Чл.13.Общото събрание определя броя и съставите на отделенията, ако
има такива, както и тяхната специализация по материя;

Чл.14.Общото събрание дава мнения по искания за приемане на
тълкувателни решения и тълкувателни постановления, засягащи дейността на
районните съдилища;

Чл.15.Общото събрание обсъжда всяка година доклада на Председателя
за дейността на съда;

Чл.16.Общото събрание дава становища на Министерския съвет и на
Народното събрание по законопроекти, които се отнасят до дейността на
районните съдилища;

Чл.17.Общото събрание приема правила за определяне на
натовареността на председателя на съда, на неговите заместници, на
председателите на отделения, ако има такива, на съдиите от районния съд,
които са натоварени с осъществяването на организационни функции, както и в
случай на предписание на здравните органи – съобразно Правила за оценка на
натовареността на съдиите, изменени и допълнени с решение взето по
Протокол № 15, т.81, в сила от 01.04.2016год. във връзка с Решение на
Съдийската колегия на Висш съдебен съвет взето по Протокол № 12/
12.07.2016год.;

Чл.18.Общото събрание разглежда други въпроси по предложение на
председателя на съда или на член на общото събрание.

Чл.19.Общото събрание може да изразява становища по въпроси,
свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентността
на Председателя на районния съд при направено предложение от не по-малко
от една трета от съдиите;

Чл.20. Общото събрание на Районен съд – Лом обсъжда щатното
разписание на администрацията в съда  при настъпили промени в него.



IV. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ - ГЛАСУВАНЕ

Чл.21.Общото събрание приема решения, чрез явно гласуване с вдигане
на ръка, с мнозинство повече от половината от присъстващите  съдии.

Чл.22.Командировани съдии от други съдилища, участват в Общото
събрание без право на глас.

Чл.23.Без право на глас участват държавните съдебни изпълнители и
съдиите по вписванията.

Чл.24.Командированите  от Районен съд гр. Лом съдии участват с право
на глас в общите събрания.

Чл.25.При провеждане на Общо събрание се води писмен протокол от
съдебен служител при Районен съд гр. Лом. След приключване на събранието,
в три дневен срок протокола се представя на Председателя на съда за подпис
и се публикува от системния администратор на вътрешната страница в раздел
„магистрати” -  „протоколи от общи събрания”.

Допълнителни разпоредби:

§1. Изменение и допълнение на настоящите правила се извършва
по реда на тяхното утвърждаване.

§2. Настоящите правила може да бъде изменяни и допълвани при
промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни
или структурни промени.

&3. Настоящите вътрешни правила са обсъдени и приети от Общото
събрание при Районен съд гр. Лом, проведено на 27.10.2016год. и влизат в
сила от датата на приемането им. Допълнени от Общото събрание при
Районен съд гр. Лом, проведено на 07.03.2017год.


