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ДОПЪЛНЕНИЕ към ОТЧЕТЕН   ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

РАЙОНЕН СЪД

ГР. ЛОМ

ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

В Раздел ХІ , като същия се чете

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА през отчетната 2016година ПО
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014-2020год. приет с Решение на ВСС по протокол
№10/05.03.2015год.

В изпълнение на комуникационната стратегия през отчетната 2016год. в
Районен съд гр.Лом е приет План за действие за отчетната 2016год.
Неразделна част от плана за действие е изготвения и утвърден График с
конкретни мерки, дейности, отговорници и срокове за постигане на целите на
Стратегията през годината, а именно:

ДЕЙНОСТТИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ ОЧАКВАНИ

РЕЗУЛТАТИ

ИНДИКАТОРИ
ЗА

ИЗПЪЛНЕНИ
Е

СРОК ОТГОВОРНИК РЕСУР
СИ

1. Реализация
наОбразователна
програма„Съдебната
власт- информиран
избор и гражданско
доверие. Отворени
съдилища и
прокуратури”
2015/2016 год.

Обогатяване
познанията на
учениците
относно
статута,
структурата и
функциите на
съдебната
власт в
Република
България;

Формиране на
правната
грамотност и
култура;

Превенция на

Брой
проведени
срещи –
минимум
поне четири

07.01.2016г.

11.02.2016год.

25.02.2016год.

08.03.2016год.

Председател-
С.Камарашка
Гл.специалист
АО З.Петрова

Съдия
А.Миронова

Съдия
Б.Александрова

Председател
С.Камарашка
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детското
насилие;

Мотивиране
към спазване
на законите в
страната;

Постигане на
разбираемо и
отворено към
обществото
правосъдие;

Повишаване на
доверието в
съдебната
власт;

Реализиране на
един от
елементите на
гражданското
образование на
практика.

Изготвяне на
Брошури и
други
Печатни
материали

Изготвяне на
презентацио
нни
материали
на тема
„Ролята на
съдебните
служители в
Районен съд
Лом”

18.03.2016год.

2016год.

18.03.2016год.

Председател
С.Камарашка
Гл.специалист
АО З.Петрова

Гл.специалист
АО З.Петрова
Системен адм.
П.Дончев
Съд.секретар
Б.Костова

Гл.специалист
АО З.Петрова

2. Провеждане на
Ден на отворените
врати в Районен съд
гр.Лом

популяризиране
дейността на
съда, с цел
повишаване
правната
култура на
гражданите и
постигане на по
– добра
информираност
за работата на
съдебната
система, както
и за изграждане
на доверие в
работата на
съда

Запознаване
с ролята на
съдебните
служители в
различните
служби при
Районен съд
Лом;

Обиколка на
съдебните
служби в
Районен съд
гр. Лом;

Провеждане
на
симулативен
съдебен
процес-
пресъздаван
е на съдебно
заседание от
учениците по
наказателно
дело с
определен
предмет на
престъплени
е;

Провеждане

18.03.2016г. главен
специалист
адм.
обслужване
Зорница
Петрова

главен
специалист
адм.обслужване
Зорница
Петрова

главен
специалист
адм.обслужване
Зорница
Петрова
Ученици Xклас

Съд. секретари:
А.Рангелова и
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на
Викторина с
присъстващи
те ученици, с
осигурени
награди;

Б.Костова

4. Осигуряване на
определено
технически
оборудване за
пресофис в РС Лом

Нагледно
представяне на
информация и
архивиране на
събитията

Закупуване
на
мултимедиен
протектор;

Закупуване
нацифров
фотоапарат с
възможност
за
видеозапис;

Закупуване
на преносим
компютър с
програми за
текстообрабо
тка, ел.
поща,
софтуер за
презентации,
дизайн и
предпечат,
добри аудио
и видео
характеристи
ки;

До края на м.
февруари
2016;

До края на
2016г.

До края на
2016г.

Системен
администратор
П.Дончев;

Системен
администратор
П.Дончев;

Системен
администратор
П.Дончев;

В
рамкит
е на
утвърд
ения
бюдже
т

5. Обслужване на
искания по Закона за
достъп до
обществена
информация

постоянен Гл.специлаист
адм.
обслужване
З.Петрова

6. Актуализация на
интернет страницата
на съда -
прессъобщения

Информиране
на
обществеността

постоянен Системен
администратор
П.Дончев

Всички мерки от плана за действие са изпълнени в срок, без
закупуването на цифров фотоапарат с възможност за видеозаписи, поради
недостиг на финансови средства.

По Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” подробен отчет е
залегнал в отчетния доклад в Раздел ХІ.

Този отчет е изпратен от Районен съд гр.Лом на ВСС, като това е
отразено в Доклад на експертите „Връзки с обществеността” от Дирекция
„Публична комуникация и протокол” към ВСС.
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Като резултати от измерването на индикаторите в Механизма за
мониторинг на комуникационната стратегия, за отчетната 2016год. в Районен
съд – Лом, е извършено следното:

- Проведени координационни срещи/разговори на представители на връзки
с обществеността:

 1бр. координационна среща с представители на Районна
прокуратура Лом и СУ”Димитър Маринов” гр.Лом във връзка с
изпълнението на Образователната програма;

 1бр. среща организирана от НИП гр. София във връзка с
Комуникационната стратегия.

- брой медийни изяви:
 срещи с журналисти във връзка с дела разглеждани в Районен съд

– Лом представляващи медиен интерес, от които  по наказателни
дела – 10бр., по граждански дела – 3бр.;

 във връзка с провежданата Образователна програма – 1бр.

- Нови/обновени уебсайтове на органи на съдебната власт – от
поставянето  на уебсайта през 2008год. от ВСС към настоящия момент не е
обновяван.

- Честота на обновяване на информацията на уебсайтовете на органите
на съдебната власт - в Районен съд – Лом се извършва ежедневно обновяване
на информацията.

- Информационни системи, осигуряващи онлайн достъп до информация
на граждани и фирми – Районен съд – Лом няма сключен договор за услуга за
създаване  на  информационна система осигуряваща онлайн достъп на
граждани и фирми  от  търговски дружества от  ИТ сектор - в областта на
системната интеграция на информационни системи. В уебсайта на Районен съд
– Лом от 01.01.216г. към настоящия момент са регистрирани 8 976 бр.
посещения от граждани и фирми.

- Обслужени запитвания по Закона за достъп до обществена информация
– 1 бр.

- Проведени обучения за повишаване на квалификацията свързана с
комуникацията  с вътрешни и външни публики:

 1бр. координационна среща с представители на Районна
прокуратура Лом и СУ”Димитър Маринов” гр.Лом във връзка с изпълнението на
Образователната програма;

 1бр. среща организирана от НИП гр. София във връзка с
Комуникационната стратегия.

 Проведено запитване, чрез писмена анкета за оценка на
провежданите обучения и срещи в изпълнение на провежданата
Образователна програма.

- Вътрешни информационни бюлетини в рамките на съдебната власт- 18
бр. прессъобщения публикувани на интернет страницата на съда.

- Събития и инициативи, насочени към гражданите:
 Открита «Стая за изслушване на деца», която ще се използва за

изслушването на деца, участващи в съдебни процедури, за провеждане на
консултации между социален работник и психолог с детето, както  и за място,
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на което детето ще изчаква своето или на негови близки явяване в съдебната
зала;

 Създаване на стая «История на Районен съд- Лом», в която са
събрани книги, снимки и документи от построяването на Съдебната палата.

- Информационни кампании, насочени към повишаване на осведомеността
и правната култура – 6бр., както следва:

 Работна среща между представителите на съда, Районна прокуратура гр.
Лом, екип на зона заКрила и консултанти на УНИЦЕФ –България, представени
от г-н Милен Гечовски, г-жа Богдана Томова, г- жа Даринка Янкова и двама
социални работника: г-н Петко Петков и г-жа Мария Станева. Детски център за
застъпничество и подкрепа Зона заКрила – Монтана представлява иновативна
услуга, която се осъществява с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ и БТВ и се
апробира за първи път в България в областите Монтана, Шумен и София –
град.

 Провеждане на обучителен семинар във връзка с реда и сроковете по
връчване на призовки, съобщения и други съдебни книжа с участници кметове
и кметски наместници от съдебен район обслужващ територията на Районен
съд гр.Лом.

 Посещение на ученици от СУ „Димитър Маринов” гр. Лом на съдебен
процес по НОХД № 507/16год. по описа на Районен съд гр. Лом – за
престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК по чл.343в, ал.2 във връзка с ал.1 от НК,
със съдия – докладчик Соня Камарашка.

 Лекционен курс на учениците  на тема: „Съдебни процедури с участието
на деца и правата на децата в тези процедури, органи които могат да им
предложат подкрепа и защита”.

 Съвместно с Агенция „Митници” – офис Лом, Районно управление –
Полиция гр. Лом, отдел „Закрила на детето” гр. Лом, АК - Монтана и Районна
прокуратура – Лом е проведен лекционен курс на ученици от Х клас на СУ
„Димитър Маринов” гр. Лом на тема «Превенция срещу употребата на
наркотични вещества. Престъпления извършвани от наркозависими
лица.» с лектори: съдия Боряна Александрова и прокурор Ели Лазарова.
Лекцията се осъществи чрез нагледно разиграване на акция за залавяне на
наркопласьор - от полицаи при Районно управление гр. Лом. Участие в акцията
взе и митничарско куче специално обучено за откриване на наркотични
вещества;

Текущо обучение на действащите /положили клетва/ съдебни заседатели
при Районен съд – Лом от Административния ръководител – Председател на
съда. Обсъдени бяха промените в Закона за съдебната власт.

Всички тези дейности са отчетени чрез Окръжен съд гр.Монтана и в
изготвената до Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на
ВСС информация за провеждането на инициативата „Ден на отворените врати”
през 2016год. в органите на съдебната власт, Районен съд гр.Лом е сред
отличените съдилища с добри практики, които биха намерили полезна
реализация и в други съдилища в страната.

Соня Камарашка
Председател Районен съд гр.Лом


