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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ, СЪДИИ, ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ
ИЗПЪЛНИТЕЛИ И СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

II. АДМИНИСТРАЦИЯ

III. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

IV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

1. Брой постъпили и за разглеждане всичко дела за отчетната
2016година, в сравнение с предходните години 2015г. и 2014г.

2. Брой свършени всичко дела за отчетната 2016година, в сравнение с
предходните години 2015г. и 2014г.

V. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. СЪПОСТАВКА С ПРЕДХОДНИТЕ ГОДИНИ – 2015 И
2014ГОД. ОБЩО ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД,
ОБЩО СВЪРШЕНИ ДЕЛА И РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ПО СЪДИИ.

1. Постъпили дела.
2. Висящи в началото на периода и всичко за разглеждане.
3. Срокове за приключване на гражданските дела.
4. Разгледани по видове с оглед предмета граждански дела по общия

ред:
 Всичко дела за разглеждане по искове по ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗ

детето и ЗБЖИРБ;
 Всичко дела за разглеждане по облигационните искове в това

число: облигационни искове между съсобственици, облигационни
искове от и срещу владелец, искове по ЗОДОВ, искове за
обезщетение от неприлагане на правото на ЕС, искове по ЗЗДискр.,
искове по ЗЗПотр. Искове по КЗ;

 Всичко дела за разглеждане по вещните искове по Закона за
собствеността;

 Всичко дела за разглеждане по искове за съдебна делба и искове
по ЗН, в това число делба в първа фаза;

 Всичко дела за разглеждане по Установителни искове;
 Всичко дела за разглеждане по исковете по Кодекса на труда, в

това число искове за обезщетение по чл.200 от КТ, искове на
работника или служителя за други обезщетение при непрекратено
ТПО, искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за
отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за
уволнение”;

 Всичко дела за разглеждане от административен характер;
 Всичко дела за разглеждане по обезпечения;
 Всичко дела за разглеждане – частни производства;
 Всичко дела за разглеждане по частни производства - Заповедни

производства в това число заявления по чл.410 от ГПК, чл.417 от
ГПК и спиране по чл.420 от ГПК;

 Всичко дела за разглеждане по частни производства – Регламенти,
в това число процедура по Регламент 1393/2007год., процедура по
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Регламент 1206/2001год., процедура по Регламент 861/2007год.,
процедура по Регламент 650/2012год. и съдебни поръчки по чл.25
ГПК Хагска Конвенция от 1965г. за връчване на книжа;

 Всичко дела за разглеждане – други граждандски дела.

5. Причини за забавянето в разглеждането на делата по общия исков ред.
6. Несвършени дела.
7. Съдебни заседания.
8. Обжалвани съдебни актове.
9. Ревизирани съдебни актове.
10.Броят на постъпилите граждански дела при отделните съдии през

отчетния период.
11.Броят на гражданските дела за разглеждане при отделните съдии през

отчетния период.
12.Броят на свършените граждански дела при отделните съдии през

отчетния период.
13.Натовареност по съдии спрямо общ брой дела за разглеждане и общо

решени граждански дела на база отработени месеци през отчетната
2016г.

VI. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. СЪПОСТАВКА С ПРЕДХОДНИТЕ ГОДИНИ – 2015 И
2014ГОД. ОБЩО ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД,
ОБЩО СВЪРШЕНИ ДЕЛА И РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ПО СЪДИИ.

1. Постъпили дела.
2. Всичко за разглеждане и висящи в началото на периода наказателни

дела.
3. Свършени наказателни дела и срокове за приключването им.

 Наказателни дела от общ характер;
 Постъпления по видове;
 Свършени НОХД по видове;
 Наказателни дела от частен характер;
 Дела по чл.78а от НК;
 ЧНД от съдебно производство - дела по ЗБППМН, дела за

реабилитация по чл.85-88а от НК и дела за кумулации по чл.23 -
чл.27 от НК;

 ЧНД от досъдебното производство;
 Административни дела.

4. Броят на постъпилите наказателни дела при отделните съдии през
отчетния период.

5. Броят на наказателните дела за разглеждане при отделните съдии
през отчетния период.

6. Броят на свършените наказателни дела при отделните съдии през
отчетния период.

7. Натовареност по съдии спрямо общ брой дела за разглеждане и общо
решени наказателни дела на база отработени месеци през отчетната
2016г.

8. Върнати за доразследване НОХД.
9. Постъпили дела по реда на Глава ХХІV от НПК „Бързо производство”.
10.Постъпили дела по реда на Глава ХХV от НПК „Незабавно

производство”.



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на Районен съд гр.Лом през 2016г.

4

11.Дела приключили по искане на обвиняемия по Глава ХХVІ от НПК.
12.Дела приключили по реда на Глава ХХVІІ от НПК – съкратено съдебно

следствие.
13.Дела приключили по реда на Глава ХХІХ от НПК.
14.Оправдателни присъди.
15.Осъдени лица.
16.Непълнолетни лица
17.Останали несвършени наказателни дела с изтекъл срок от първото

образуване на делото.
18.Прекратени наказателни дела.
19.Насрочени и отложени НОХД и НЧХД, причини за отлагане на делата.
20.Обжалвани и протестирани съдебни актове.
21.Ревизирани съдебни актове.

VII. БЮРО СЪДИМОСТ. СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ.

VIII. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ.

IX. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА. СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ.

X. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ.

XI. ОТЧЕТ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА «СЪДЕБНАТА ВЛАСТ –
ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ
СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ».

XII. СТАНОВИЩА ПО ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ.

XIII. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

XIV. СПРАВКА ЗА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ РАЙОНЕН СЪД
ГР.ЛОМ ЗА ОТЧЕТНАТА 2016, СЪОБРАЗНО ПРАВИЛАТА ЗА ОЦЕНКА
НА НАТОВАРЕНОСТТА НА СЪДИИТЕ.

XV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
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Годишният отчетен доклад за 2016г. отразява дейността на Районен съд
гр.Лом в изпълнение на задълженията по чл.117 от Конституцията на Република
България - защита на правата и законните интереси на гражданите, юридическите
лица и държавата, както и по чл.7 и чл.8 от Закона за съдебната власт –
справедливо и безпристрастно правосъдие, при точно и еднакво прилагане на
законите спрямо всички. Докладът е изготвен съгласно изискванията на чл.80, ал.1
т.12 от ЗСВ /Дв. Бр.62 от 2016год./, при спазване указанията на ВСС за обхвата и
структурата на годишните доклади.

Съдебният район на Районен съд гр.Лом включва общо пет общини: Община
Лом, Община Вълчедръм, Община Брусарци, Община Медковец и Община
Якимово, като по данни на НСИ към 31.12.2015год., общо населението по постоянен
и настоящ адрес в посочените пет общини е както следва: за Община гр. Лом –
26182 жители, за Община гр. Вълчедръм – 9028 жители, за Община гр. Брусарци –
4608 жители, за Община с. Медковец – 3825 жители и за Община с. Якимово – 4176
жители или общо за всички Общини населението е 47 819 жители.

I. Кадрова обезпеченост, съдии, държавни съдебни изпълнители и
съдии по вписванията.

Районен съд гр.Лом разполага със 7 магистратски щата, както следва:

-административен ръководител /председател/,

- съдии - 6

1г 7м 18д

18г 0м 15д

8г 4м 3д

16г 6м 26д

23г 11м 28д

34г 2м 15д 35г 0м 0д

40г 7м 11д

14г 10м 28д

17г 8м 19д

14г 11м 28д

18г 6м 1д

Соня Камарашка Албена Миронова Катя Цветанова Нина Каменова Боряна Александрова Борислава Иванова

Стаж на съдиите в РС гр. Лом към 31.12.2015 г.

съдийски стаж
юридически стаж

До 06.06.2016год. в Районен съд гр.Лом са правораздавали общо 7 съдии,
след което до края на отчетния период са правораздавали 6 съдии, тъй като съдия
Н. Лозанова с Акт за освобождаване от длъжност от 28.07.2016год. по Решение на
СК на ВСС т.9 от Протокол №14 на осн. чл.165, ал.1, т.1 от ЗСВ, считано от
28.07.2016год. е освободена от длъжността съдия, поради навършване на
65годишна възраст. Към 31.12.2016г. са заети 6 магистратски щата и 1 е свободен.
С Решение на ВСС съдия Н. Лозанова е отличена с личен почетен знак: „втора
степен – сребърен” и „служебна благодарност и грамота”.
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На 01.08.2016год. е изготвено предложение до СК на ВСС от Председателя
на РС гр.Лом, за обявяване на конкурс за една щатна бройка за длъжността „съдия”
в Районен съд гр.Лом.

През отчетния период на осн. чл.188, ал.1 от ЗСВ е изготвено уведомително
писмо до СК на ВСС от Председателя на съда за предстоящо освобождаване от
длъжност съдия в РС - Лом.

През отчетния период предвид увеличения брой постъпващи граждански
дела всички съдии са разглеждали граждански и наказателни дела.

Дежурствата в Районен съд гр.Лом са определени със Заповед на
председателя на съда по седмични графици от по двама съдии, между които чрез
ЦССРД се извършва разпределението на постъпващите дела, съобразно приети
вътрешни правила за прилагане на подбора, чрез опция „по дежурство” приети на
основание т.4.3 от Единната методика по приложението на принципа за случайно
разпределение на делата.

През отчетната 2016г. съдия Нина Каменова е била 27 работни дни в отпуск
поради временна нетрудоспособност. Общо отработените дни през отчетната
2016г. са 252 дни, като по съдии се разпределят така: съдия С. Камарашка, съдия К.
Цветанова, съдия Б. Иванова, съдия А. Миронова и съдия Б. Александрова са
отработили по 252 дни, съдия Н. Каменова е отработила 225 дни и съдия Н.
Лозанова е отработила 143 дни.

Към 30.12.2016год. четирима от съдиите в Районен съд гр.Лом – Н. Каменова,
Б. Иванова, К. Цветанова и С. Камарашка са с ранг „съдия в АС”.

През отчетния период са изготвени 2бр. предложения до СК на ВСС и са
повишени в ранг, както следва съдия А. Миронова в ранг „съдия в АС” по т.40 от
протокол №12/12.06.2016год. и съдия Б. Александрова в ранг „съдия в ОС”, по т.41
от протокол №12/12.06.2016год.

На общо събрание на съдиите в Районен съд гр.Лом проведено на
27.10.2016год., след освобождаване от длъжност на съдия Н. Лозанова, поради
навършване на 65годишна възраст, е определен нов персоналнален състав на
комисията по професионална етика в Районен съд гр.Лом, като помощен орган на
постоянната комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на ВСС, на
осн. чл.5, ал.1 във вр. с чл.2 от Правилата за формирането, организацията и
дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт
приети с Решение на ВСС по протокол №26/19.06.2014год.

В Районен съд гр.Лом по щат работят двама съдебни изпълнители, като един
от тях е Ръководител служба – Емилия Страхилова.

По изготвени предложения по реда на чл.68, ал.1, т.4 от КТ, с оглед
назначаване на държавен съдебен изпълнител до провеждане на конкурс, предвид
натовареността в съдебно – изпълнителната служба от РС гр.Лом е проведена
процедура по набиране на документи за провеждане на подбор и временно
назначаване на ДСИ, съгласно действащи вътрешни правила в МП. От страна на
МП е сключен трудов договор от 19.12.2015год. на осн. чл.68, ал.1, т.4 от КТ във вр.
с чл.278 от ЗСВ до провеждане на конкурс с Александър Димитров Александров от
гр.Монтана, встъпил в длъжност на 19.12.2015год. /и излязъл в болничен/, като
реално е работел през отчетната 2016год.
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Емилия Страхилова
ДСИ Александър

Александров ДСИ

12г 2м 0д

5г 7м 13д 6г 2м 0д

9г 0м 9д

стаж в съд. система
юридически стаж

През отчетния период със Заповед на Председателя на съда с №А-
11/14.01.2016год. от Ръководител служба ДСИ и Председателя на съда са
преразпределени между ДСИ Е. Страхилова и А. Александров, чрез ЦССРД общо
1963 броя изпълнителни дела останали от ДСИ Стефан Нинов преди
преместването му в РС гр.Видин.

При отсъствие на съдия - изпълнителя Емилия Страхилова със Заповед на
Председателя на Районен съд гр.Лом, е определян съдия от Районен съд гр.Лом за
разпределение на изпълнителните дела в ЦССРД до издаване на КЕП на
новопостъпилия съдия – изпълнител А. Александров, а именно съдия С.
Камарашка.

В Районен съд гр.Лом по щат има утвърдени 3 бр. съдии по вписванията, като
реално са заети две щатни бройки от Илушка Пастухова и Емил Петров. Като Емил
Петров е избран за ръководител на служба по вписванията втори мандат през
2015година.
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10г 0м 13д

13г 8м 5д

11г 11м 10д 11г 11м 10д

Илушка Пастухова съдия по
вписвания

Емил Петров съдия по
вписвания

стаж в съд. система
юридически стаж

Администрация:

Районен съд гр.Лом разполага към 31.12.2016г. с 28 щата за съдебни
служители от обща, специализирана администрация и технически персонал,
съгласно Глава V Правилник за администрацията в съдилищата разпределени,
както следва:

- ръководни длъжности - 2 щатни бройки – главен специалист
административно обслужване и главен счетоводител,

- обща администрация - 2 щатни бройки - системен администратор, мл.
Специалист изпълняващ длъжностите касиер, домакин и човешки ресурси.

- специализирана администрация – 20 и ½ – 4 щатни бройки съдебни
деловодители – гражданско и наказателно деловодство, 1 щатна бройка съдебен
деловодител - регистратура, 1 щатна бройка съдебен деловодител служба „Архив”,
1 щатна бройка съдебен деловодител "Бюро съдимост", 2 щатни бройки съдебни
деловодители – съдебно изпълнение, 7 щатни бройки съдебни секретари, 1 щатна
бройка съдебен секретар служба съдебно - изпълнение и 3 и ½ щатни бройки
призовкар.

- технически длъжности – 1 щатна бройка работник поддръжка сгради,
съвместяващ длъжностите шофьор и огняр, 2 и ½ щатни бройки чистачи. През
годината работата на служителите в канцелариите на съда е организирана в
съответствие с Правилника за администрацията в съдилищата. Работата на
деловодителите, като част от специализираната администрация, е организирана в
три деловодства – гражданско, наказателно и деловодство на държавен съдебен
изпълнител.
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За поредна година работата на деловодителите от трите деловодства е била
натоварена. В тази връзка със Заповед на административния ръководител един от
съдебните деловодители в наказателно деловодство продължава да изпълнява
трудовите си функции с работно място в гражданско деловодство, предвид
увеличаване на броя на постъпилите и администрирани граждански дела.

Работата на съдебните секретари е разпределена по съдебни състави, като
един съдебен служител на длъжността „секретар”, след пенсионирането на съдия
Н. Лозанова със Заповед му е вменено да изпълнява длъжността „съдебен
деловодител – регистратура”, предвид множеството постъпващи и обработвани там
документи.

В края на отчетния период всички щатни бройки са заети.
През 2016година при проведени конкурси от 2015година са новоназначени

съдебни служители на длъжностите „съдебен секретар” и „призовкар”.
През отчетния период е проведен конкурс за длъжността „съдебен

деловодител – регистратура” назначен на 03.05.2016год. Считано от 06.06.2016год.
по искане на новоназначения съдебен служител, поради прекомерна натовареност,
е прекратен трудовия му договор. В тази връзка е извършено вътрешно
преназначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар – чистач” в длъжност
„съдебен деловодител – регистратура” от 13.06.2016год., като на нейното място е
преназначен друг служител с дългогодишен стаж в РС гр.Лом. На 13.06.2016год. на
длъжността „чистач” е новоназначен съдебен служител Елена Кирилова.

Считано от 14.06.2016год. е прекратен трудовия договор със съдебен
служител на длъжност „съдебен деловодител Бюро съдимост” поради придобиване
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, като на 16.06.2016год. след
разрешение на ВСС на основание чл.343, ал.2 от ЗСВ е назначен съдебен служител
преместен от Районна прокуратура гр.Лом.

На главния специалист административно обслужване е възложено да
изпълнява функциите на административен секретар и на “Служител по сигурността
на информацията”, както и воденето на регистри – за издадени разрешения или
откази по чл.251б от ЗЕС и чл.159а от НПК, за отчет на печати и щемпелите в РС
гр.Лом, на заявленията за достъп до обществена информация, на подадени молби
за достъп на журналисти, репортери и кореспонденти до конкретно дело и подадени
молби за участие на адм. ръководител в интервю с представители на медиите, на
сключените договори, на листове и становища за извършен предварителен контрол,
във връзка със сключване на договори и възлагане на обществени поръчки, за
предоставяне на данни от „НБД”, регистър на постъпилите и разгледани сигнали от
комисията по професионална етика, регистър на сигнали и жалби за нарушения на
етичния кодекс на съдебните служители. При отсъствие на системния
администратор и мл. специалист – касиер, домакин и човешки ресурси, същите се
заместват в дейността си от гл. специалист административно обслужване.

Половината от щатната бройка чистач и призовкар се съвместява от един
съдебен служител.

През отчетната 2016г. пет съдебни служители са били повишени в ранг, като
от тях 4бр. съдебни служители са повишени предсрочно и 1бр. по право по реда на
ПАС.

Наложени са 8бр. дисциплинарни наказания по КТ на 4бр. съдебни служители
и 1бр. наложено наказание на съдебен служител по Етичния кодекс на съдебните
служители.

През отчетната 2016година за доказани високи професионални качества,
ефективност и добро качество на работа при съществена натовареност намерили
отражение в извършените проверки от Инспектората на ВСС и при Вътрешен одит
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от ВСС са наградени с ГРАМОТА общо 5бр. съдебни служители – Зорница Петрова,
Пенка Кънева, Марияна Димитрова, Мая Борисова и Евелина Цветанова.

Съдебните служители в Районен съд гр. Лом работят на принципа на
взаимозаменяемост, изпълняват задълженията си стриктно и коректно, като през
годината е постъпила 1бр. жалба срещу съдебен деловодител, по която е
извършена проверка от Председателя на съда и е установено, че не са налице
основания за реализиране на дисциплинарна отговорност на съдебния служител.

През отчетната 2016г. във връзка с Решение на ВСС в Районен съд гр.Лом са
освободени, поради придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст общо 2бр. съдебни служители от специализираната администрация. В тази
връзка са новоназначени 4 бр. съдебни служители, един от техническите длъжности
и 3бр. от специализираната администрация.

През отчетния период е обявен 1 брой конкурс за заемане на свободна щатна
бройка, като са изготвени становище и уведомление до Комисия „Съдебна
администрация” при ВСС. Към 31.12.2016год. няма неприключени обявени конкурси,
като всички длъжности за съдебни служители са попълнени.

През отчетната 2016г. продължи дейността по обучение и повишаване на
квалификацията на съдебните служители работещи в РС - Лом, за което се води
специален регистър, като съдебен деловодител Бюро съдимост Е. Павлова
/понастоящем освободена от длъжността поради пенсиониране/ е участвал в
обучение на НИП на тема „Работа в Бюро съдимост”, съдебен служител на
длъжността „призовкар” К. Атанасов е участвал в обучение на НИП в два модула на
тема „Начално обучение на съдебни служители”, съдебен служител на длъжността
„съдебен деловодител Бюро съдимост” С. Коларова е участвала в дистанционно
обучение на НИП на тема „Приозводство за налагене на мерки за защита от
домашно насилие”, съдебен служител на длъжността „съдебен секретар” Б. Костова
е участвала в обучение на НИП на тема „Защита на класифицираната информация
в съдебната система”, съдебен служител на длъжността „съдебен деловодител” М.
Димитрова е участвала в обучение на НИП на тема „Работа по граждански дела”.

Съдебен служител на длъжността „системен администратор” П. Дончев е
участвал в Регионално обучение организирано от Балкански институт по труда и
социалната политика на тема „Разработване на планове за действие в
съответствие на националното законодателство и съответните директиви на ЕС,
свързани с мерките в сгради”, съдебни служители на длъжността „системен
администратор” П. Дончев, „съдебни деловодители – наказателно деловодство” Ц.
Фидосова и М. Димитрова и „съдебен секретар” Л. Петрова са участвали в обучение
проведено в Съдебна палата гр.София, на тема „Обмен на информация между
съдилищата и ядрото на ЕИСПП”, съдебни служители на длъжността „Гл.
специалист адм. обслужване” З. Петрова и „мл. специалист” Е. Харалампиева са
участвали в регионално обучение в гр.Видин, проведено от „Превента Инфо” ЕООД
на тема „Актуални въпроси по прилагането на Българското трудово
законодателство - 2016”, съдебен служител на длъжността „Гл. специалист адм.
обслужване” З. Петрова е участвала в работна среща на лицата отговарящи за
връзки с обществеността на ОСВ в гр.София, както и участие в семинар проведен в
Съдебна палата гр.София за възможности за ползване на безплатна онлайн услуга
на ЕК за машинен превод на документи от и на всички 24 официални езика на ЕС.
Съдебни служители на длъжността „Системен администратор” П. Дончев и
„съдебен деловодител” М. Димитрова са участвали в регионално обучение в
гр.Монтана на тема „Констатирани проблемни въпроси възникващи в процеса на
обмен от данни от съдилищата към ядрото на ЕИСПП”.
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ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Структурата на Районен съд гр.Лом е съобразена с действащия ЗСВ и
Правилника за администрацията на съдилищата и отговаря на утвърдената от ВСС
щатна численост за магистрати и съдебни служители.

Според щатното разписание на РС - Лом съотношението съдии - служители е
2,33. Условията на финансов недостиг и нуждата от рестрикция налагат
съвместяване на определени длъжности, възлагане на допълнителни задължения
на служителите в зависимост от възможностите и компетенциите им. Предприети са
от ръководството на съда мерки за възлагане на допълнителни задачи на конкретни
служители с цел създаване на условия за взаимна заменяемост при отсъствие на
даден/и служител/и, като в тази връзка през отчетната 2016год. са издадени общо 4
бр. заповеди от Председателя на съда.

За периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г., във входящия регистър са
постъпили общо 20 619 броя документи, в сравнение с отчетната 2015год. когато са
били 18 373 броя документи, а в изходящия 15 221 броя документи, в сравнение с
отчетната 2015година, когато са били 11 347 броя или общо обработените
документи през отчетния период са 35 840 документа, което сочи на значително
увеличение на постъпващите и изходящите документи, тъй като в сравнение с
2015година общия им брой е бил 29 720 документи.

До 06.06.2016год. в Районен съд гр.Лом са правораздавали 7 съдии, които са
разглеждали наказателни и граждански дела, след което до края на отчетния
период са правораздавали 6 съдии, тъй като съдия Н. Лозанова е освободена от
длъжността „съдия” в РС - Лом, поради навършване на 65годишна възраст.

В съответствие с изискванията на чл.9 от ЗСВ в РС - Лом всички видове дела
се разпределят на принципа на случайния подбор от Председателят, а при негово
отсъствие от съдия, на който със Заповед е възложена тази дейност и има издаден
персонален служебен квалифициран електронен подпис /КЕП/, за използване на
ЦССРД. В тази връзка през отчетния период са издадени общо 15бр. заповеди. При
разпределяне на наказателни и граждански дела присъстват разпределящия и
съответен деловодител от гражданско или наказателно деловодство, с оглед вида
на делото.

Разпределението на наказателните дела се извършва по видове – НОХД/
разделени в под меню по глави от НК, като отделно са изнесени само
престъпленията по чл.194-197 от НК с двама и над двама подсъдими/; АНД, по
чл.78а от НК; административно наказателно; ЧНД/от досъдебното производство/;
ЧНД/мярка за неотклонение/; ЧНД по Закона за здравето; ЧНД - реабилитация/
чл.85-88а от НК/; ЧНД-групиране на наказания; НЧХД; по УБДХ, по ЗБППМН;
принудителни медицински мерки по НК; мерки за неотклонение; съдебни поръчки;
кумулация; военни престъпления; други наказателни.

Разпределението на гражданските дела се извършва също по групи -
разводи; издръжки; делби; вещни; облигационни - исковете за разваляне на правна
сделка с предмет право на собственост върху недвижим имот /чл. 87 от ЗЗД, чл. 61
от ЗС/; Исковете за обявяване на предварителен договор за окончателен /чл. 19, ал.
3 от ЗЗД/; Косвените искове /чл. 134 от ЗЗД/; Отменителните искове /чл. 135 от
ЗЗД/; Облигационните искове между съсобственици /чл. 30, ал. 3 от ЗС, чл. 31, ал. 2
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от ЗС, чл. 59 от ЗЗД, чл. 61 от ЗЗД, чл. 41 от ЗС и чл. 12 от ЗН/; търговски; трудови;
охранителни; други граждански; частни граждански; чл.410 и сл. от ГПК; трудови
уволнения; дела по СК; административни граждански; по ЗЗДН; граждански съдебни
поръчки; недействителност на правни сделки-/чл.26-33 от ЗЗД и др., чл.7 от
ЗВСОНИ/; неоснователно обогатяване; непозволено увреждане; Закон за закрила
на детето; исковете, основани на застрахователно правоотношение/чл.208, чл.226,
чл.213, чл.274, чл.288 от КЗ и др./; частно административно дело; молби за правна
помощ/съдебна поръчка/.

Изпълнителните дела се разпределят на принципа на случайния подбор от
ръководител съдебно – изпълнителна служба – Емилия Страхилова, а в нейно
отсъствие до осигуряване на КЕП на ДСИ А. Александров, делата са се
разпределяли от съдия С. Камарашка. Делата са разпределени в групи и подгрупи в
деня на постъпването им съобразно реда/часа и входящия номер/ на постъпването
им /хронологично/. В съдебно изпълнителна служба – при разпределението освен
ДСИ Емилия Страхилова присъства и деловодител от службата.

Разпределението на изпълнителните дела се извършва по групи - частни
държавни вземания; изпълнение обезпечителни мерки; в полза на граждани; в
полза на търговски дружества; в полза на ЕТ; в полза на кооперации; издръжки;
въвод във владение; непарични вземания; банки; публични в полза на Общини;
други.

Делата, чийто характер налага незабавното им разглеждане подлежат на
разпределение по дежурство между двама съдии, съобразно утвърдения график за
дежурствата и действащите вътрешни правила за разпределение по дежурство.

През отчетния период във връзка с Единна методика по приложението на
принципа за случайното разпределение на делата в районните, окръжните,
административните, военните, апелативните и специализираните съдилища прието
с протокол №13/19.03.2015год. на ВСС, след проведено общо събрание на съдиите
в Районен съд гр.Лом са изменени Вътрешни правила за случайно разпределение
на делата и Вътрешни правила за разпределение „по дежурство”, както следва: на
03.05.2016год., с оглед задължителното приложение на чл.2 от Правилата за оценка
на натовареността на съдиите, на 03.06.2016год. във връзка с освобождаване на
една щатна бройка „съдия” и на 19.07.2016год. във връзка с новоиздаден КЕП на
съдии.

Процента на натовареност във всички групи е определен по 100% на всички
съдии и по 80% на Председателя на съда до 02.06.2016год., след това на 70%,
предвид на определеното индивидуално годишно разполагаемо време, факта, че
същия администрира както всички постъпили граждански и наказателни дела, така
участва в дежурствата на 100% натовареност, работи и с Бюро съдимост. През
отчетния период броя на делата в отделните групи не са променяни, като е
изключен само съдията освободил длъжността.

Съдебните заседания в РС - Лом се провеждат по график, според който всеки
съдия заседава в определени дни от седмицата.

Разпределените дела се насрочват, респ. отлагат от съдиите-докладчици в
кратки срокове и съобразно изискванията на процесуалните закони. Спазват се
съкратените срокове за разглеждане на дела по реда на бързото производство,
незабавното производство, съкратеното съдебно следствие, обезпечителното и
заповедното производство.
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На основание Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети от
ВСС с Решение по Протокол № 62/15.12.2015год. е издадена Заповед №А-27 от
01.02.2016год., с която е създадена организация по изпълнението на правилата,
отчитане на натовареността на съдиите в РС - Лом. Със Заповед №А-52 от
14.03.2016год. допълнена със Заповед А-76/31.03.2016год. е определено годишното
разполагаемо време за разглеждане и решаване на съдебни дела индивидуално за
Председателя и съдиите в РС - Лом. От 01.04.2016год. индивидуалното
разполагаемо време на всеки съдия е въведено в СИНС и е осигурен индивидуален
достъп до системата с име и парола от Системен администратор.

Във СИНС след справки от наказателно и гражданско деловодство всички
висящи дела от предходни години, както и тези образувани в първото тримесечие
на 2016год. се въведоха ръчно от Председателя на съда в СИНС, като се определи
група, идинтификационния шифър и коефициент на тежест на делото.

Всички решени дела ежедневно се докладват от съдебните деловодители на
Председателя на съда, а в негово отсъствие на определен съдебен служител за
отмятането им в СИНС и отразяване на намаляващ или увеличаващ коефициент на
тежест на делото.

След общо събрание на съдиите в РС - Лом е издадена Заповед и към всяко
дело с изключение на ч.гр.д. и други частни наказателни дела, се прилага нарочна
бланка, в която са посочени корегиращите коефициенти – увеличаващи или
намаляващи, като след приключване на делото същата се попълва от съдия
докладчика и се докладва от съд. деловодител на Председателя за извършване на
корекцията в СИНС.

В изпълнение на измененията в ЗСВ на основание чл.79, ал.2, т.8 от ЗСВ на
общо събрание на съдиите в РС гр.Лом от 27.10.2016год. са приети Вътрешни
правила за организацията и дейността на общото събрание на съдиите в РС - Лом.
На 30.12.2015год. на общо събрание са приети и Вътрешни правила за определяне
на натовареността на Председателя на съда и на съдиите от РС - Лом в
изпълнение на чл.79, ал.2, т.9 от ЗСВ.

В изпълнение на критерии за наблюдение на неприключили дела приети с
решение по т.1 от протокол №16 от заседание на 27.06.2016год. на Инспектората
към Висш съдебен съвет е изготвена обобщена справка за всички неприключили
граждански и наказателни дела в Районен съд гр.Лом по въведени от ВСС
критерии, като в РС Лом са установени дела неприключили над една година, както
следва 29 граждански дела и 1 наказателно дело.

През отчетната година са проведени общо 18бр. общи събрания на съдиите
от РС Лом, на които са обсъждани въпроси по организационната дейност на
съдиите, противоречива практика по приложението на законите, върнати от
инстанционен контрол дела, изготвяне на становища по ТР, практически въпроси и
теми, приемане на вътрешни правила и др.

И през отчетната 2016г. продължи дейността по обучение и повишаване на
квалификацията на съдиите, работещи в РС - Лом.

Съдия Албена Миронова е участвала в регионални обучения, организирани
от Окръжен съд гр.Монтана по граждански и наказателни дела.

Съдия Нина Каменова е участвала в регионално обучение, организирано от
Окръжен съд гр.Монтана по граждански дела.
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Съдия Боряна Александрова е участвала в обучения с организатор НИП на
теми – „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури”, „Съдебно медицински и съдебно психиатрични
експертизи”, както и в регионални обучения, организирани от Окръжен съд
гр.Монтана по граждански и наказателни дела.

Съдия Катя Цветанова е участвала в обучение с организатор МАОКР на тема
„Противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми на ОПГ”,
както и в регионално обучение организирано от Окръжен съд гр.Монтана по
наказателни дела.

Съдия Борислава Иванова е участвала в регионални обучения, организирани
от Окръжен съд гр.Монтана по граждански и наказателни дела.

Съдия Соня Камарашка е участвала в работна среща на лицата отговарящи
за връзки с обществеността на ОСВ, в обучения с организатор НИП на тема –
„Регламент ЕС №1215/2012год.”, участие в кръгла маса на тема „Промяна в
правилата на местната подсъдност на делата, като средство за постигане на
равномерна натовареност на РС в България”, участие в обучение в Европейския
съд по правата на човека гр.Страсбург, дистанционно обучение на НИП на тема
„Мерки за процесуална принуда”, регионални обучения, организирани от Окръжен
съд гр.Монтана по граждански и наказателни дела.

В РС - Лом се водят всички деловодни книги и регистри по утвърден образец
и съобразно изискванията на ПАС, като през отчетния период са въведени и нови
помощни книги и е определена комисия, която да извършва проверки на всички
водени регистри и книги в Районен съд гр.Лом. В това число е извършена и
инвентаризация на делата водени в РС гр.Лом в началото на отчетния период.

С оглед на одобрено от ВСС Споразумение за сътрудничество за
принудително събиране вземанията на органите на съдебната власт, от страна на
РС Лом по две дела е възложено на ЧСИ събирането на установените със
служебно издадени изпълнителни листове в полза на Държавата по бюджета на
съдебната власт вземания. Предприети са организационни мерки в изпълнение на
разпоредбата на чл.104, ал.2 от ПАС, като са изпратени писма до съответните ТД
на НАП, където са изпратени изпълнителните листове за отчетната 2015г. и 2016г.
със запитване за образуваните изпълнителни дела и предприетите действия по тях.
В случаите, в които сме установили, че не са образувани изпълнителни дела в
съответното НАП, изискваме връщане на изпълнителните листове и възлагаме
събирането на съответното ЧСИ по сключеното споразумение или на ДСИ след
измененията в ЗСВ.

Като добра практика отчитаме, въведената с измененията на чл.264, ал.2 от
ЗСВ възможност принудително събиране вземанията на органите на съдебната
власт, да се възлагат на ДСИ при РС Лом, като в тази връзка е издадена Заповед А-
213/20.10.2016год., и са възложени общо 50бр. вземания по 37бр. граждански дела
и 13бр. наказателни дела, като по всички са образувани изпълнителни дела, а по
някой от тях са постъпили и суми.

В края на отчетния период в РС - Лом са отстранени в цялост констатираните
некоректно подадени данни към ядрото на ЕИСПП по водените наказателни
производства и към 31.12.2016год. всички данни са коректно въведени. В
изпълнение на изискванията на чл.378, ал.5 и чл.379, ал.3 от ЗСВ са издадени
заповеди, изпратени са писма до РП гр.Лом и до „Комисия професионална
квалификация информационни технологии и статистика при ВСС”.
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През отчетния период в РС - Лом продължава въведения на електронен
носител регистър на отводите и самоотводите по съдии при гражданско и
наказателно деловодство, който ежемесечно се разпечатва и докладва на
Председателя на съда за проверка и контрол. Така през отчетната 2016г. по
гражданските дела са депозирани общо 55 броя отводи на съдии, а при
разглеждане на наказателните дела са депозирани общо 29 броя отводи на съдии.
От гражданските дела 4 дела са прекратени за разглеждане пред РС - Лом, поради
липса на съдебен състав, който да разгледа делото и са изпратени на
Председателя на Окръжен съд гр.Монтана, за постановяване разглеждането им от
друг равен по степен съд. От наказателните дела по едно дело от общ характер е
прекратено делото за разглеждане пред РС - Лом, поради липса на съдебен състав,
който да разгледа делото и е изпратено на ВКС, за постановяване разглеждането
му от друг равен по степен съд.

По електронен път се изпращат съобщения и призовки на страните при
спазване на нормативните правила. При поискване от страна по делото има
възможност да се изпращат по електронен път и необезличени книжа.

Постановените съдебни актове се публикуват незабавно на интернет
страницата на съда и се изпращат за публикуване, и на централния уеб - базиран
интерфейс, поддържан от ВСС, като в тази връзка на осн. чл.80, ал.1, т.15 от ЗСВ от
Председателя на съда се осъществява ежедневен контрол за своевременното
публикуване на постановените съдебни актове на интернет страницата на Районен
съд гр.Лом.

Съдебните решения се обявяват в създадения регистър по чл.235, ал.5 от
ГПК, при спазване на чл.50б от ПАС, за което е издадена съответна Заповед и са
определени лица за контрол по регистъра.

Оставените без движение граждански производства, преди образуването им
се администрират от Председателя на съда редовно. Спрените производства се
докладват всеки месец от съдебните деловодители на съдия докладчика и на
Председателя на съда, като при нужда се изготвят писма за изискване на справка
за преюдициалното дело водено в друг съд и разпечатка от САС.

Ежемесечно съдебните секретари изготвят писмени справки за дела, по които
са издадени Европейски заповеди, за съдебни актове, които не са изготвени в
предвидените процесуални срокове, както и за постановени съдебни актове.

Ежемесечно деловодителите гражданско и наказателно деловодство изготвят
справка за делата с висок обществен интерес водени в РС - Лом, като за отчетния
период в РС - Лом има едно дело с висок обществен интерес.

Ежемесечно деловодителите изготвят справка за ненасрочените и без
движение граждански и наказателни дела, и справка за насрочени дела извън три
месечния срок от първото насрочване.

По гражданските дела на три месечие се изготвя справка за образувани
такива в РС Лом с информация, за които е налице правото за прилагане на ЕС/ДЕС,
ДФЕС, регламенти, директиви, решения, конвенции и др.

През отчетния период са сформирани постоянно действащи комисии, които
да извършват проверка на: архивирани дела през предходната година, проверка на
намиращите се при съдебните секретари производства по чл.410 от ГПК, дела с
постановени Определения по реда на чл.309 от НПК, за проверка в гражданско
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деловодство за делата, по които е изтекъл срока по чл.131, ал.1 от ГПК, за
правилното водене на книги и регистри от деловодствата и за проверка правилното
отразяване на делата в САС.

С цел правилно определяне приоритетите в работата на Районен съд гр.Лом
през 2016год. със Заповед на Председателя е утвърдена анкетна карта за оценка
на качеството за предлаганите административни услуги в РС - Лом. Анкетните карти
са поставени на общо достъпно място за всички граждани и се пускат в нарочно
пригодена за това кутия. Към настоящия момент при обобщаване на резултатите от
проведената анкета, не се установиха оплаквания или недоволство от работата на
администрацията в РС Лом, като дори в някои от анкетните карти беше изказана
благодарност към съдебни служители.

На 09.02.2016год. в Съдебна палата гр. Лом е проведена 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 в насока зачитане и спазване на най – висшия
интерес на детето; съпровождане на детето жертва и неговото семейство през
целия процес на разследване, и възстановяване от преживяното насилие;
консултиране, информиране и подготовка на детето за предстоящето щадящо
изслушване в помещение обособено за тях.

На 24.06.2016год. е проведен в Съдебната палата гр. Лом обучителен
семинар с Кметове на Общини, кметства и кметски наместници във връзка с реда и
сроковете по връчване на призовки, съобщения и други съдебни книжа от съдебен
район обслужващ територията на Районен съд гр.Лом. Бележи положителен
напредък така проведения семинар, тъй като са постигнати целите на обучението
за предотвратяване на отлагане и забавяне на делата, както и отмяна на вече
постановени актове, поради неправилно връчени призовки и съдебни книжа.

В Районен съд – Лом през отчетната 2016год. е създадена стая "История на
Районен съд – Лом", в която са събрани книги, снимки и документи от
построяването на Съдебната палата, пресъздаващи атмосферата от първите
години на функционирането на съда. Изработено е табло с информация за всички
Председатели на Районен съд – Лом от 1942год. до днес.

В Районен съд – Лом бе 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, на
което детето ще изчаква своето или на негови близки явяване в съдебната зала.
Като целта е да се избегне допълнително травмиране на детето при участие в
съдебен процес, както и да се защитят неговите права.

Определянето на съдебни заседатели в РС - Лом за участие в съдебни
заседания по наказателни дела, се извършва на случаен принцип /избор/, чрез
използване на модула към деловодната програма САС „Съдебно деловодство” при
Районен съд гр.Лом. На 29.11.2016год. в Съдебна палата – Лом е проведено текущо
обучение на действащите /положили клетва/ съдебни заседатели при Районен съд
– Лом от 2015година от Председателя на съда, на което са обсъдени промените в
Закона за съдебната власт, касаещи съдебните заседатели, както и организационни
въпроси свързани с дейността им.

През отчетния период на осн. чл.68, ал.2 от ЗСВ е изготвено искане до
Председателя на Окръжен съд гр.Монтана за предприемане на необходимите
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действия за попълване на списъка на съдебните заседатели, с оглед нормалното
протичане на съдебния процес.

Във връзка с приетите Правила за институционална идентичност на
документите в съдилищата на РБ с Решение на СК на ВСС в Районен съд гр.Лом е
издадена Заповед и всички документи са приведени в съответствие с тези правила.

В Районен съд съществуват редица системи за управление и контрол,
касаещи бюджетните процеси, контролните дейности, човешките ресурси,
предварителния контрол, счетоводното отразяване на стопанските операции,
контрол на информацията, управление и контрол на документирането,
архивирането и съхранението на информация, както и контрол на набирателната и
бюджетната сметка, които непрекъснато се актуализират и допълват.

През отчетния период са приети: Система за условията и реда за провеждане
на инструктажи на магистрати и съдебни служители по правилата за осигуряване на
здравословни, безопасни условия на труд включваща 13 бр. вътрешни правила и
инструктажи; Вътрешни правила за идентифициране на дела с особен обществен
интерес в РС - Лом; Вътрешни правила за реда и начина за съставянето, воденето
и съхранението на личните трудови досиета; Вътрешни правила за организацията и
дейността на общото събрание на съдиите при РС - Лом; Вътрешни правила за
определяне на индивидуалната натовареност на Председателя и съдиите;
Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на личните данни,
обработвани в РС - Лом; Правила за дейността на комисията по професионална
етика; Вътрешни правила за реда и организацията на възлагането на обществените
поръчки по ЗОП и при свободен избор на изпълнител; Счетоводна политика за
текуща счетоводна отчетност и съставяне на годишни финансови отчети и нов
единен сметкоплан; Вътрешни правила за правилното определяне нивото на
класификация на информацията както и неговата промяна или премахване в РС -
Лом; Инструкция за действия при нерагламентиран достъп при РС - Лом; План за
защита на класифицираната информация при положение на война, военно или
друго извънредно положение в РС - Лом.

Изменени са: Вътрешните правила за дейността на учрежденския архив;
Вътрешни правила за реда и начина на предоставяне на данни от НБД Население;
Вътрешни правила за контрол върху постъпване, съхраняване, изпълнение и
отчитане на чужди средства в РС - Лом; Правила за изплащане на
възнагражденията на вещи лица, съдебни заседатели и свидетели; Вътрешни
правила за организацията на работата при извършването на безналични плащания
на държавни такси дължими към РС - Лом, чрез инсталирано терминално
устройство; Вътрешни правила за бракуване на ДМА, ДНМА и МА; Вътрешни
правила за мерките и средствата за защита на личните данни обработвани в РС
Лом; Вътрешни правила за реда и организацията за заявяване, доставка, приемане
и ежемесечно отчитане на горивото в РС - Лом; Вътрешни правила за случайно
разпределение на делата; Правилника за вътрешен трудов ред;

С оглед оптимизиране разходите и през 2016г. продължава въведения лимит
за разходи на месец за телефонни разговори в РС - Лом, както и задължение за
съобразяване изразходването на копирна хартия, други канцеларски материали и
консумативи за ползваните копирни устройства само за служебни цели в
изпълнение на решение на ВСС. Наред с това, по отношение на разходите от
външни услуги през отчетната 2016год. е приподписан договор за
телекомуникационни услуги с по-малка абонаментна такса, подписан е и договор за
доставка и снабдяване на ел. енергия по свободно договорени цени с ЧЕЗ „Електро
България” АД. Приподписан е и договор с „Български пощи” ЕАД гр.София при по
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изгодни условия от предходната година. Районен съд се е снабдил с карта от
„Метро”, с оглед използване на промоционалните оферти при покупка на
консумативи.

На всеки три месеца гл. счетоводител изготвя отчет за направените разходи в
РС Лом, като при завишаване на разходите се изготвя анализ с посочени причини и
се предприемат сътветни мерки.

През отчетния период в изпълнение на Заповеди на Председателя на съда се
осъществява контрол от страна на гл. счетоводител за равнение на общата сума на
извършените транзакции от ПОС терминалите и сумата осчетоводена по
транзитната сметка; назначена е комисия, която ежемесчно извършва проверка за
правилното събиране на държавните такси по делата, постоянен контрол от гл.
счетоводител за постъпването на държавните такси по новообразуваните дела по
сметка на РС Лом.

Съдебните служители се атестират ежегодно съобразно правилата на чл.158
и сл. от ПАС от постоянно действаща комисия.

През отчетния период е извършена от назначена комисия от Председателя
на съда и проверка на "Бюро съдимост" при РС - Лом, като са микрофилмирани на
основание чл.24, ал.1 от Наредба № 8/2008г. на МП за функциите и организацията
на дейността на бюрата за съдимост общо 17 598 броя бюлетини с изтекъл
нормативен срок на съхранение от 100години.

Повишаването на доверието в съдебната система, заздравяването на
накърнения престиж и възвръщането вярата на хората в справедливия и почтен
български съд, несъмнено преминават през постоянното самоусъвършенстване на
всеки отделен съдия и съдебен служител в професионален аспект. Това следва да
става, чрез участия в обучения, семинари, работни срещи, като крайната цел е да
се осигури не само предвидимост на правораздаването, чрез уеднаквяване на
съдебната практика, но и да се създадат условия, които гарантират точно и еднакво
прилагане на законите спрямо всички. Необходимо е да се насърчават съдиите и
служителите да проявяват активност в този смисъл. Част от съдебните служители -
в зависимост от заеманата длъжност и спецификата на работата си - са преминали
през съответни обучения за повишаване на квалификацията, за работа в екип,
работа с граждани, работа с деловодни програми, работа със звукозаписна техника
и т.н. Ползотворно е всички служители да вземат участие в тези формати, като за
това се изготвя и ежегоден план-график.

Районен съд гр.Лом има интернет страница - www. lom.justice.bg. Годишният
доклад за дейноста на РС - Лом се публикува ежегодно в края на месец януари на
интернет страницата. На интернет страница на съда се публикуват съдебните
актове, отделно по гражданските и отделно по наказателните дела, публичните
продани по изпълнителните дела. Могат да се правят справки по дела, публикуват
се прессъобщения, обяви за конкурси за свободни длъжности, необходими
документи, банкови сметки, телефони за връзка и др. Продължава и създадената
възможност за онлайн справки в модул „Върнати дела след обжалване“.

Има създаден и вътрешен сайт на съда, който се използва от съдиите и
съдебните служители. В него се публикуват съобщения, касаещи дейността на
съда, заповеди, вътрешни правила, информация за предстоящи събития и др.

Ежегодно на 18.03.2016г. - като част от годишната програма за дейността на
ВСС - в съда се провежда "Ден на отворените врати", организират се посещения на
ученици в Съдебната палата и съдебните зали.
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И през отчетната 2016година продължава стартираната от предходна година
в РС - Лом образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” във връзка с решение
№44/30.07.2015год. на ВСС. Избрано е училище – партньор СОУ ”Димитър
Маринов” гр.Лом, изготвен е график – програма за учебната 2016/2017год. и са
избрани отговорници и лектори, като в отделна Глава от доклада е изложена и
дейността на РС - Лом, която е отчетена пред ВСС.

2. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

През отчетната 2016година всички съдебни състави в Районен съд гр.Лом са
разглеждали граждански и наказателни дела, след решение на общото събрание на
съдиите в Районен съд гр.Лом от 2015година. До 06.06.2016год. в Районен съд
гр.Лом са правораздавали общо 7 съдии, след което до края на отчетния период са
правораздавали 6 съдии, тъй като съдия Н. Лозанова е освободена от длъжността
„съдия” поради навършване на 65годишна възраст.

Брой постъпили и за разглеждане всичко дела за отчетната 2016година
и сравнение с отчетните 2015г и 2014г. (приложение 1)

През отчетната 2016г. в Районен съд гр.Лом са постъпили всичко 3054 дела,
от тях 2395 дела са граждански и 659 дела са наказателни. Висящи в началото на
периода са общо 289 дела, от тях 211 дела са граждански и 78 дела са наказателни.

Всичко за разглеждане през отчетната 2016г. в РС гр.Лом е имало 3343 дела,
от тях 2606 дела са граждански и 737 дела са наказателни.

В сравнение с отчетната 2015г. в Районен съд гр.Лом са постъпили всичко
3027 дела, от тях 2376 дела са граждански и 651 дела са наказателни. Висящи в
началото на периода са общо 251 дела, от тях 189 дела са граждански и 62 дела са
наказателни. Всичко за разглеждане през отчетната 2015г. в РС гр.Лом е имало
3278 дела, от тях 2565 дела са граждански и 713 дела са наказателни.

През 2014г. в РС гр.Лом са постъпили всичко 2471 дела, от тях 1716 дела са
граждански и 755 дела са наказателни. Висящи в началото на периода са общо 201
дела, от тях 168 дела са граждански и 33 дела са наказателни. Всичко за
разглеждане през отчетната 2014г. в РС гр.Лом е имало 2672 дела, от тях 1884
дела са граждански и 788 дела са наказателни.
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Брой свършени всичко дела за отчетната 2016година(приложение 1)

През отчетната 2016г. в Районен съд гр.Лом са свършени всичко 3051 дела,
от тях 2809 дела са в срок до 3 месеца или 92% от делата.

От наказателните дела са свършени 644 дела, като от тях до 3 месеца са
свършени 561 дела или 87% от делата. Със съдебен акт по същество са решени
477 дела и са останали висящи в края на периода 93 дела, като са обжалвани и
протестирани 131 дела.

От гражданските дела са свършени 2407 дела, като от тях до 3 месеца са
свършени 2248 дела или 93% от делата. Със съдебен акт по същество са решени
2176 дела, като 231 дела са прекратени и са останали висящи в края на периода
199 дела, като са обжалвани и протестирани 105 дела.

Брой свършени всичко дела за 2016 г.
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В сравнение с отчетната 2015г. в Районен съд гр.Лом са свършени всичко
2991 дела, от тях 2833 дела са в срок до 3 месеца или 95% от делата. От
наказателните дела са свършени 637 дела, като от тях до 3 месеца са свършени
597 дела или 94% от делата. Със съдебен акт по същество са решени 507 дела и са
останали висящи в края на периода 76 дела, като са обжалвани и протестирани 111
дела. От гражданските дела са свършени 2354 дела, като от тях до 3 месеца са
свършени 2236 дела или 95% от делата. Със съдебен акт по същество са решени
2106 дела, като 248 дела са прекратени и са останали висящи в края на периода
211 дела, като са обжалвани и протестирани 66 дела.

През 2014г. в Районен съд гр.Лом са свършени всичко 2423 дела, от тях 2286
дела са в срок до 3 месеца или 94% от делата.От наказателните дела са свършени
728 дела, като от тях до 3 месеца са свършени 685 дела или 94% от делата. Със
съдебен акт по същество са решени 561 дела и са останали висящи в края на
периода 60 дела, като са обжалвани и протестирани 157 дела. От гражданските
дела са свършени 1695 дела, като от тях до 3 месеца са свършени 1601 дела или
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94% от делата. Със съдебен акт по същество са решени 1603 дела и са останали
висящи в края на периода 189 дела, като са обжалвани и протестирани 80 дела.

Справка по съдии всичко дела - граждански и наказателни за отчетната 2016г.
(приложение 4 и 5)

Разгледани и свършени дела и натовареност на съдия КАМЕНОВА

общо свършени
дела

годин
а

вид дело/
показател

общо
разгледа
ни дела

решени
по

съществ
о

прекрате
ни

свършен
и в 3-

месечен
срок

%

ср.
натоварено
ст на база

разгледани
дела

ср.
натоварено
ст на база
свършени

дела

гражданск
и дела 321 270 21 278 87

%

20
16

 г.

наказател
ни дела 102 59 25 69 68

%

35.25 31.25

гражданск
и дела 298 263 20 280 94

%

20
15

 г.

наказател
ни дела 121 78 29 103 85

%

34.92 32.50

гражданск
и дела 151 148 2 147 97

%

20
14

 г.

наказател
ни дела 119 68 41 99 83

%

22.50 21.58

Разгледани и свършени дела и натовареност на съдия ЛОЗАНОВА

общо свършени
дела

годин
а

вид дело/
показател

общо
разгледа
ни дела

решени
по

съществ
о

прекрате
ни

свършен
и в 3-

месечен
срок

%

ср.
натоварено
ст на база

разгледани
дела

ср.
натоварено
ст на база
свършени

дела

гражданск
и дела 117 102 15 113 97%

20
16

 г.

наказател
ни дела 52 39 13 47 90%

14.авг 14.авг

20
15 г. гражданск

и дела 303 251 34 283 93% 37.17 34.33
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наказател
ни дела 143 100 27 124 87%

гражданск
и дела 209 205 4 208 100

%

20
14

 г.

наказател
ни дела 208 148 44 190 91%

34.75 33.42

Разгледани и свършени дела и натовареност на съдия ЦВЕТАНОВА

общо свършени
дела

годи
на

вид дело/
показате

л

общо
разгледа
ни дела

решени
по

същест
во

прекрате
ни

свърше
ни в 3-
месече
н срок

%

ср.
натоварен

ост на
база

разгледан
и дела

ср.
натоварен

ост на
база

свършени
дела

гражданс
ки дела 440 375 28 387 88

%

20
16

 г.

наказате
лни дела 120 93 12 93 78

%

46.67 42.33

гражданс
ки дела 352 317 20 331 94

%

20
15

 г.

наказате
лни дела 127 94 27 112 88

%

39.92 38.17

гражданс
ки дела 211 206 3 207 98

%

20
14

 г.

наказате
лни дела 202 145 42 173 86

%

34.42 33.00

Разгледани и свършени дела и натовареност на съдия ИВАНОВА

общо свършени
дела

годин
а

вид дело/
показател

общо
разгледа
ни дела

решени
по

съществ
о

прекрате
ни

свършен
и в 3-

месечен
срок

%

ср.
натоварено
ст на база

разгледани
дела

ср.
натоварено
ст на база
свършени

дела

гражданск
и дела 439 365 42 391 89

%

20
16

 г.

наказател
ни дела 124 76 32 89 72

%

46.92 42.92

гражданск
и дела 353 314 20 328 93

%

20
15

 г.

наказател
ни дела 153 116 26 124 81

%

42.17 39.67

гражданск
и дела 212 201 8 205 97

%

20
14

 г.

наказател
ни дела 250 191 40 215 86

%

38.50 36.67
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Разгледани и свършени дела и натовареност на съдия МИРОНОВА

общо свършени дела

годин
а

вид дело/
показател

общо
разгледан

и дела
решени

по
съществ

о

прекратен
и

свършен
и в 3-

месечен
срок

%

ср.
натоваренос

т на база
разгледани

дела

ср.
натоваренос

т на база
свършени

дела

граждански
дела 493 386 54 383 78%

20
16

 г.

наказателн
и дела 119 68 31 84 71%

51.00 44.92

граждански
дела 583 434 74 458 79%

20
15

 г.

наказателн
и дела 48 30 5 33 69%

52.58 45.25

граждански
дела 560 414 41 411 73%

20
14

 г.

наказателн
и дела 4 4 0 4 100

%

47.00 38.25

Разгледани и свършени дела и натовареност на съдия АЛЕКСАНДРОВА

общо свършени
дела

годин
а

вид дело/
показател

общо
разгледа
ни дела

решени
по

съществ
о

прекрате
ни

свършен
и в 3-

месечен
срок

%

ср.
натоварено
ст на база

разгледани
дела

ср.
натоварено
ст на база
свършени

дела

гражданск
и дела 471 402 40 400 85

%

20
16

 г.

наказател
ни дела 125 76 30 91 73

%

49.67 45.67

гражданск
и дела 460 352 50 353 77

%

20
15

 г.

наказател
ни дела 51 34 5 35 69

%

42.58 36.75

гражданск
и дела 541 429 34 423 78

%

20
14

 г.

наказател
ни дела 5 5 0 4 80

%

45.50 39.00
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Разгледани и свършени дела и натовареност на съдия КАМАРАШКА

общо свършени
дела

година вид дело/
показател

общо
разгледани

дела
решени

по
същество

прекрат
ени

свършени
в 3-

месечен
срок

%

ср.
натовареност

на база
разгледани

дела

ср.
натова
реност
на база
свърше

ни
дела

граждански
дела 325 276 31 296 91%

20
16

 г.

наказателни
дела 95 66 24 88 93%

35.00 33.08

граждански
дела 216 175 30 203 94%

20
15

 г.

наказателни
дела 70 55 11 66 94%

23.83 22.58

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА – 2016година. СЪПОСТАВКА С ПРЕДХОДНИТЕ
ГОДИНИ – 2015 И 2014ГОД. ОБЩО ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ
ПЕРИОД, ОБЩО СВЪРШЕНИ ДЕЛА И РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ПО СЪДИИ.

През отчетната 2016година всички съдебни състави в Районен съд гр.Лом са
разглеждали граждански дела, след решение на общото събрание на съдиите в
Районен съд гр.Лом от 2015година. До 06.06.2016год. в Районен съд гр.Лом са
правораздавали общо 7 съдии, след което до края на отчетния период са
правораздавали 6 съдии, тъй като съдия Н. Лозанова е освободена от длъжността
„съдия” поради навършване на 65годишна възраст.

Постъпили дела

През отчетната 2016г. в РС - Лом са постъпили общо 2395 граждански дела.
От тях 361 са граждански дела по общия ред, 70 дела по чл.310 от ГПК – бързо
производство, 6 административни дела по ЗСПЗЗ, които се разглеждат по реда на
АПК, 1 други граждански дела, 176 частни граждански дела и 1781 заповедни
производства.

През 2015г. в РС - Лом са постъпили общо 2376 граждански дела. От тях 225
са граждански дела по общия ред, 132 дела по чл.310 от ГПК – бързо производство,
10 административни дела по ЗСПЗЗ, които се разглеждат по реда на АПК, 70 дела
от и срещу търговци, 117 други граждански дела, 158 частни граждански дела и
1664 заповедни производства

През 2014г. в РС - Лом са постъпили общо 1716 граждански дела. От тях 187
са граждански дела по общия ред, 72 дела по чл.310 от ГПК – бързо производство,
7 административни дела по ЗСПЗЗ, които се разглеждат по реда на АПК, 41 дела от
и срещу търговци, 91 други граждански дела, 157 частни граждански дела и 1161
заповедни производства.
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Постъпили ГД за 2016 г. по видове

Видно от изложеното по – горе е налице тенденция към увеличаване на броя
на постъпилите граждански дела в Районен съд гр.Лом, които спрямо отчетната
2015г. са се увеличили с 19 дела, а спрямо отчетната 2014г. са се увеличили с 679
граждански дела. Увеличение е налице и във всеки вид на делото, съобразно
неговия предмет.

Висящи в началото на периода и всичко за разглеждане.

През отчетната 2016г. в РС - Лом е имало всичко за разглеждане 2606
граждански дела, от тях 211 дела висящи в началото на годината, 3бр. дела
продължили под същия номер, 2395 общо постъпили през отчетната година.

През отчетната 2015г. в РС - Лом е имало всичко за разглеждане 2565
граждански дела, от тях 189 дела висящи в началото на годината, 2376 общо
постъпили през отчетната година.

През отчетната 2014г. в РС - Лом е имало всичко за разглеждане 1884
граждански дела, от тях 168 дела висящи в началото на годината, 1716 общо
постъпили през отчетната година.
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Видно от изложеното по – горе е налице трайна тенденция към увеличаване
на броя на разглежданите граждански дела в Районен съд гр.Лом, които спрямо
отчетната 2015г. са се увеличили с 41 дела, а спрямо 2014г. са се увеличили с 722
граждански дела.

Срокове за приключване на гражданските дела.

През отчетната 2016г. са свършени общо 2407 граждански дела от всички
видове. От тях в 3 – месечен срок са свършени 2248 дела или 93%. Висящи в края
на отчетния период са общо 199 дела.

През отчетната 2015г. са свършени общо 2354 граждански дела от всички
видове. От тях в 3 – месечен срок са свършени 2236 дела или 95%. Висящи в края
на отчетния период са общо 211 дела.

През отчетната 2014г. са свършени общо 1695 граждански дела от всички
видове. От тях в 3 – месечен срок са свършени 1601 дела или 94%. Висящи в края
на отчетния период са общо 189 дела.

От общо свършените 2407 граждански дела през отчетната 2016г., със
съдебен акт по същество са свършени 2176 дела. През 2015г. от общо 2354
граждански дела, със съдебен акт по същество са свършени 2106 дела, докато през
2014г. от общо 1695 граждански дела, със съдебен акт по същество са свършени
1603 дела.

Процентът на свършените в 3 месечен срок дела е висок, което се обуславя
от броя на заповедните производства, подлежащи на разглеждане в кратък срок и
спазването на този срок от страна на съдиите. От друга страна с оглед на по-
големия брой образувани дела, както и факта, че в по-голямата си част тези дела
са с предмет делба на недвижими имоти, с повече съделители изискващи
технологично време за размяна на книжа, отговори, конституиране на нови страни и
др.
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От справката за времетраенето на размяната на книжата по делата се
установява, че за гражданските дела по общия ред, по 89 дела е бил необходим 1
месец, по 77 дела – 2 месеца, по 40 дела – 3 месеца и по 36дела – над 3 месеца.

За производствата по чл.310 от ГПК – по 30 дела – 1 месец, по 20 дела – 2
месеца, 2 дела – 3 месеца и 2 дела – над 3 месеца.

Времетраене на размяна на книжата

година За граждански дела по общия ред За производства по чл.310  от
ГПК

1м. 2м. 3м Над 3м. 1м. 2м. 3м Над
3м.

2016 89 77 40 36 30 20 2 2
2015 62 41 26 32 94 23 8 5
2014 94 36 19 5 18 18 4 1

Необходимо е да се отчете, че основните причини за забавяне процеса на
размяна на книжата по всички видове граждански дела са свързани с
необходимостта от призоваване на ответниците по реда на чл.47 от ГПК, респ.
назначаване на особен представител, с произнасянето на съдията-докладчик по
молби за продължаване срока за отстраняване нередовностите на исковите молби,
по молби за предоставяне на правна помощ и по молби за конституиране на трети
лица помагачи. При извършените проверки на дейността на съдиите разглеждащи
граждански дела през изминалата година не е констатирано необосновано
забавяне, администрирането на делата в процеса на размяна на книжата, което
налага извода, че причините са обективни.
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Разгледани по видове (приложение 2), с оглед предмета граждански
дела по общия ред са, както следва:

Всичко дела за разглеждане по искове по Семейния кодекс, ЗЗДН, ЗЛС,
ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ, през 2016г. са общо 256, от които останали несвършени
от предходни години са били 36 броя и постъпили през годината са 220 броя, а
новообразуваните са 217броя, получени по подсъдност 2 дела и 1 дело
продължаващо под същия номер.

От общо постъпилите 220 граждански дела в тази група, от тях искове за
развод и недействителност на брака 24 дела, искове по СК – развод по взаимно
съгласие 46 дела, искове по СК – издръжка и изменение 28 дела.

Постъпили дела по Закона за защита от домашното насилие са общо 15
дела.

По тази група дела общо свършилите са 234 дела, от които по 169 дела искът
е уважен изцяло, по 11 дела искът е уважен отчасти, по 6 дела искът е отхвърлен,
38 дела прекратени, като от тях 9 по спогодба и 29 по други причини. Останали
несвършени в края на отчетния период са общо 32 броя. От общо свършените дела
198 дела са свършени до 3 месеца и са обжалвани постановените съдебни актове
по 20 дела, което представлява процентно 87,5% свършени дела спрямо дела
всичко за разглеждане.

През 2015г. са общо 149 броя, от които останали несвършени от предходни
години са били 22 броя и постъпили през годината са 127 броя. През 2014г. са общо
116, от които останали несвършени от предходната година са били 22 дела и
постъпили през годината са 94 дела, т.е. налице е значително увеличаване на броя
на постъпилите и разгледани дела по СК.

От общо 149 дела с предмет иск по СК през 2015г. са свършени 125 дела и
останали несвършени са 24 дела, което представлява процентно 84%.

От общо 116 дела с предмет иск по СК през 2014г. са свършени 94 дела и
останали несвършени са 22 дела, което представлява процентно 84%.

През 2016г. от новообразуваните искове по СК най-много са били делата за
развод - общо 70, следвани от делата с предмет издръжка – 28, която тенденция е
запазена и спрямо делата през отчетните 2015г. и 2014г.

Предвид изменението в начина на статистическо отчитане в групата са
добавени и производствата по Закона за защита от домашното насилие, които за
отчетната 2016год. са 15 дела, докато през отчетната 2015г. са били 17 дела, а за
2014год. са били 28 дела.

От общо свършените по СК дела за 2016г. - 198 дела са свършени в
тримесечния инструктивен срок, докато през 2015г. са 114 дела, а през 2014г. са 90
дела, което налага извода за увеличаване на бързината при решаването на делата
по СК.

Всичко дела за разглеждане по облигационните искове в това число:
облигационни искове между съсобственици, облигационни искове от и срещу
владелец, искове по ЗОДОВ, искове за обезщетение от неприлагане на
правото на ЕС, искове по ЗЗДискр., искове по ЗЗПотр. Искове по КЗ, през
2016г. са общо 76, от които останали несвършени от предходни години са били 31
броя и постъпили през годината са 45 броя в това число получени по подсъдност 2
дела, 1 дело продължаващо под същия номер и 1 дело върнато за ново
разглеждане под нов номер.

От общо постъпилите 45 граждански дела в тази група, от тях 3 дела са
облигационни искове между съсобственици, 1 дело искове по ЗОДОВ, 4 дела са по
КЗ.
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По тази група дела общо свършилите са 51 дела, от които 19 дела искът е
уважен изцяло, по 4 дела искът е уважен отчасти, по 16 дела искът е отхвърлен, 12
дела прекратени по други причини. Останали несвършени в края на отчетния
период са общо 25 броя. От общо свършените дела 22 дела са свършени до 3
месеца и са обжалвани постановените съдебни актове по 20 дела, което
представлява процентно 67% свършени дела спрямо дела всичко за разглеждане.

Предвид новите статистически форми и включването на нови предмети на
делата по тази глава, не би могло да се извърши сравнение с предходните отчетни
периоди, но за прецизност по облигационни искове в това число и за непозволено
увреждане, и дела от и срещу търговци през 2015г. са общо 142, от които останали
несвършени от предходни години са 31 броя, и постъпили през годината са 111
броя, като през 2014г. са общо 98 дела, от които останали несвършени от
предходни години са 31 и постъпили през годината са 67 дела.

От общо разгледаните 142 броя дела през 2015г. са свършени 90 броя или
63% и останали несвършени 52 броя дела.

От общо разгледаните 98 дела през 2014г. са свършени 67, или 68% и
останали несвършени са 31 дела.

Всичко дела за разглеждане по вещните искове по Закона за
собствеността през 2016г. са общо 39 броя, от които останали несвършени от
предходни години са 12 броя, новообразувани 26 броя дела и 1 дело върнато за
ново разглеждане под нов номер.

По тази група дела общо свършилите са 21 дела, от които по 16 дела искът е
уважен изцяло и по 4 дела искът е отхвърлен, 1 дело е прекратено по други
причини. Останали несвършени в края на отчетния период са общо 18 броя. От
общо свършените дела 10 дела са свършени до 3 месеца и са обжалвани
постановените съдебни актове по 9 дела, което представлява процентно 54%
свършени дела спрямо дела всичко за разглеждане.

През 2015г. са общо 33 броя, от които останали несвършени от предходни
години са 14 броя и новообразувани 19 броя дела, като през 2014г. са общо 48, от
които останали несвършени от предходни години са 15 и новообразуваните са 33
т.е. през отчетната 2016г. е налице увеличаване на броя на постъпилите
граждански дела с предмет вещни искове по ЗС в сравнение с отчетната 2015г.

От разгледаните общо 33 дела по вещни искове през 2015г. са свършени 16
броя или 48% и останали несвършени 17 дела.

От разгледаните общо 48 дела по вещни искове през 2014г. са свършени 34
броя или 71% и останали несвършени 14 дела.

По тази глава е налице увеличаване в процентно съотношение на решените
дела през отчетния период спрямо тези за предходните две години.

Всичко дела за разглеждане по искове за съдебна делба и искове по ЗН,
в това число делба в първа фаза през 2016г. са общо 108 броя, от които
останали несвършени от предходни години са 71 броя и новообразувани 37 броя
дела.

По тази група дела общо свършилите са 49 дела, от които по 34 дела искът е
уважен изцяло, по 2 дела искът уважен отчасти, по 1 дело искът е отхвърлен, 12
дела са прекратени, от тях 4 по спогодба и 8 по други причини. Останали
несвършени в края на отчетния период са общо 59 броя. От общо свършените дела
4 дела са свършени до 3 месеца и са обжалвани постановените съдебни актове по
12 дела, което представлява процентно 45% свършени дела спрямо дела всичко за
разглеждане.
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За сравнение с отчетната 2015 г. по тази глава са общо за разглеждане 112
дела, 74 дела са останали несвършени от предходни години и 38 са
новообразувани, а свършени са 41 дела или 37% и останали несвършени 71 дела.

Така през 2014г. са общо 128 дела, 76 дела са останали несвършени от
предходни години и 52 са новообразувани, а свършени са 54 дела и останали
несвършени 74. Процентът на свършените дела е 42%.

От изложеното може да се направи извод, че за отчетната година са
постъпили по - малко дела за съдебни делби в сравнение с 2015г. и 2014г., но се
наблюдава повишаване по отношение на решените дела от предходни години,
предвид разглеждането им в две фази, конституиране на нови страни,
продължителната размяна на книжа при повече съделители, назначаване на
особени представители и др.

Всичко дела за разглеждане по Установителни искове през 2016г. са
общо 101 броя, от които останали несвършени от предходни години са 30 броя и
новообразувани 69 броя дела и 2 дела получени по подсъдност.

По тази група дела общо свършилите са 67 дела, от които по 42 дела искът е
уважен изцяло, по 6 дела искът е уважен отчасти, по 8 дела искът е отхвърлен, 11
дела са прекратени. Останали несвършени в края на отчетния период са общо 34
броя. От общо свършените дела 41 дела са свършени до 3 месеца и са обжалвани
постановените съдебни актове по 17 дела, което представлява процентно 66%
свършени дела спрямо дела всичко за разглеждане.

Всичко дела за разглеждане по исковете по Кодекса на труда, в това
число искове за обезщетение по чл.200 от КТ, искове на работника или
служителя за други обезщетение при непрекратено ТПО, искове за защита
срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание
„забележка” и „предупреждение за уволнение” през 2016г. са общо 49 броя, от
които останали несвършени от предходни години са 19 броя и новообразувани 29
броя дела и 1 дело продължаващо под същия номер.

От общо постъпилите 29 граждански дела в тази група, от тях 1 дело по иск за
обезщетение по чл.200 от КТ и 5 дела искове за защита срещу незаконно
уволнение, и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и
„предупреждение за уволнение”.

По тази група дела общо свършилите са 42 дела, от които по 11 дела искът е
уважен изцяло, по 4 дела искът уважен отчасти, по 6 дела искът е отхвърлен, 21
дело са прекратени, в това число 1 дело по спогодба и 20 по други причини.
Останали несвършени в края на отчетния период са общо 7 броя. От общо
свършените дела 28 дела са свършени до 3 месеца и са обжалвани постановените
съдебни актове по 9 дела, което представлява процентно 86% свършени дела
спрямо дела всичко за разглеждане.

В сравнение с отчетната 2015г. са общо 127 броя дела, от които 12 са били
останали несвършени от предходни години и 115 са новообразуваните.

Постъпили за разглеждане дела по исковете по Кодекса на труда през 2014г.
са общо 128 броя дела, от които 76 са били останали несвършени от предходни
години и 50 са новообразуваните, т.е. налице е значително намаляване на броя на
тези дела през отчетния период.

Свършените дела по КТ през 2015г. са общо 106, което е 83 %.
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Всичко дела за разглеждане от административен характер през 2016г. са
общо 8, от които 2 останали несвършени от предходни години, 4 новообразувани и
2 дела върнати за разглеждане под нов номер.

По тази група дела общо свършилите са 6 дела, от които по 2 дела искът е
уважен изцяло, по 1 дело искът е отхвърлен, 3 дела са прекратени по други
причини. Останали несвършени в края на отчетния период са общо 2 дела. От общо
свършените дела 3 дела са свършени до 3 месеца и са обжалвани постановените
съдебни актове по 4 дела, което представлява процентно 75% свършени дела
спрямо дела всичко за разглеждане.

В сравнение с 2015г. са общо за разглеждане 12 дела, от които 2 останали
несвършени от предходни години, 10 новообразувани.

През 2014г. са общо 9 дела, от които 2 останали несвършени от предходни
години, 7 новообразувани.

Налице е тенденция към намаляване на образуваните дела с такъв предмет.

Всичко дела за разглеждане по обезпечения през 2016г. са общо 4 дела
всички са новообразувани.

По тази група дела общо свършилите са 4 дела, от които 3 дела искът е
уважен изцяло, по 1 дело искът е отхвърлен. От общо свършените дела 4 дела са
свършени до 3 месеца и са обжалвани постановените съдебни актове по 1 дело,
което представлява процентно 100% свършени дела спрямо броя дела всичко за
разглеждане.

Всичко дела за разглеждане – частни производства през 2016г. са общо
180 дела, от които 9 останали несвършени от предходни години, 165
новообразувани и 6 дела получени по подсъдност.

По тази група дела общо свършилите са 160 дела, от които по 133 дела искът
е уважен изцяло, по 4 дела искът е уважен отчасти, по 5 дела искът е отхвърлен, 18
дела са прекратени по други причини. Останали несвършени в края на отчетния
период са общо 20 дела. От общо свършените дела 156 дела са свършени до 3
месеца и са обжалвани постановените съдебни актове по 2 дела, което
представлява процентно 89 % свършени дела спрямо дела всичко за разглеждане.

Всичко дела за разглеждане по частни производства - Заповедни
производства в това число заявления по чл.410 от ГПК, чл.417 от ГПК и
спиране по чл.420 от ГПК през 2016г. са общо 1782 броя, от които останали
несвършени от предходни години са 1 дело и новообразувани 1598 броя дела и 183
дела получени по подсъдност.

От общо постъпилите 1781 частни граждански дела в тази група, от тях 1295
дела са по чл.410 от ГПК, 485 дела по чл.417 от ГПК и 1 дело по чл.420 от ГПК.

По тази група дела общо свършилите са 1780 дела, от които 1654 дела искът
е уважен изцяло, по 3 дела искът уважен отчасти, по 10 дела искът е отхвърлен,
113 дела са прекратени по други причини. Останали несвършени в края на отчетния
период са общо 2 дела. От общо свършените дела 1780 дела са свършени до 3
месеца и са обжалвани постановените съдебни актове по 11 дела, което
представлява процентно 99,8% свършени дела спрямо дела всичко за разглеждане.

В сравнение с отчетната 2015г. са разгледани общо 1664 броя дела, като
всички са новообразувани и 1 дело е несвършено в края на отчетния период. През
2014г. са разгледани общо 1161 дела, като всички са новообразувани и са
свършени в тримесечния срок – 100%.
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Като извод се налага, че е налице значително покачване броя на постъпилите
частни граждански дела по заповедното производство през 2016г. сравнено с
предходните години.

В процентно съотношение заповедните производства съставляват 68% от
всичко дела за разглеждане през 2016г. в Районен съд гр. Лом и 74 % спрямо
постъпилите дела през отчетната 2016год.

Всичко дела за разглеждане по частни производства – Регламенти, в
това число процедура по Регламент 1393/2007год., процедура по Регламент
1206/2001год., процедура по Регламент 861/2007год., процедура по Регламент
650/2012год. и съдебни поръчки по чл.25 ГПК Хагска Конвенция от 1965г. за
връчване на книжа през 2016г. са общо 2 дела, като няма останали несвършени от
предходни години и са новообразувани 2 дела, от които 1 дело получено по
подсъдност.

От общо постъпилите 2 граждански дела по Регламент 1393/2007год. и двете
са свършени в три месечния срок.

Всичко дела за разглеждане – други граждандски дела – през 2016год. е
общо 1 дело, като няма останали несвършени от предходни години и е
новообразувано. Решено е в три месечен срок и е прекратено по други причини.

Причини за забавянето в разглеждането на делата по общия исков ред:

И през 2016г. се наблюдава запазването на относителния дял на
гражданските дела по общия ред, които приключват в срок над 3 месеца.
Изхождайки от спецификата на постъпващите дела в Районен съд гр.Лом
определено може да се каже, че констатираната продължителност се дължи на
процедурите по ГПК. Чести са случаите, при които се налага прилагането на
разпоредбата на чл.47 от ГПК, като трябва да се държи сметка за това, че до
прилагането й е било необходимо време за изпълнение на предходните процедури
по чл.41 – 46 от ГПК.

Практически от постъпването на исковата молба до провеждането на първото
по делото съдебно заседание минават няколко месеца, каквото забавяне не се
наблюдаваше в производствата в стария ГПК. Не са редки случаите, при които в
срока за отговор ответникът предявява насрещен иск, което води до нова размяна
на книжа с нов срок за отговор, съответно до удължаване на времето от постъпване
на исковата молба до провеждането на първото по делото съдебно заседание.

И през 2016г. продължава да се наблюдава и друга причина, водеща до
забавянето на делата, а именно все още страните и техни процесуални
представители да не се съобразяват с разпоредбите по ангажиране на
доказателства и доказателствени искания, което налага провеждането на поне още
едно съдебно заседание.

През отчетната 2016г. поради освобождаване от длъжността „съдия” на Н.
Лозанова, на всички съдии от РС гр.Лом са преразпределени останалите
несвършени гражданските дела от Н. Лозанова - общо 11 дела.

Несвършени дела.

Към 31.12.2016г. са останали несвършени 199 граждански дела, от които 162
дела са по общия ред, 13 дела по реда на бързото производство, 2 дела са
административни, 20 дела са ЧГД и 2 дела по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК.
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В РС - Лом през отчетната 2016г. има 31 несвършени дела от 1 до 3 години,
като от тях 8 от несвършените дела са спрени на различни основания и 1
несвършено дело от 3 до 5 години, като няма дела над 5 години. През 2015г. има 11
несвършени дела от 1 до 3 години и 2 несвършени дела от 3 до 5 години, като няма
дела над 5 години. През 2014г. е имало 4 несвършени дела от 1 до 3 години, 1
несвършено дело от 3 до 5 години и 1 несвършено дело над 5 години.

За приключване на спрените дела, съдиите ежемесечно изискват справки за
евентуално отпаднали пречки по движението им, предвид факта, че голяма част от
делата с изтекъл срок над 1 година са спрени до разрешаването на преюдициален
спор. Необходимо е и постоянно полагане на усилия от съдиите за приключването
им.

Съдебни заседания.

През отчетната 2016г. са били насрочени общо 941 граждански дела за
разглеждане в открито заседание, като 443 от тях са били отложени. Докато през
2015г. са били насрочени общо 955 граждански дела за разглеждане в открито
заседание, като 456 от тях са били отложени. Докато през 2014г. са били насрочени
общо 797 граждански дела за разглеждане в открито заседание, като 381 от тях са
били отложени.

Тези данни сочат, че по-голяма част от гражданските дела се разглеждат в
едно съдебно заседание. Основните причини за отлагане на делата се дължат на
посочване и събиране на нови доказателства - предимно от страна на ищеца във
връзка с отговора на ответника в срока по чл.131 от ГПК, за изслушване на
допуснати, но неизготвени съдебни експертизи, поради нередовно призоваване на
страни, свидетели или вещи лица.

Обжалвани съдебни актове.

През отчетната 2016г. са обжалвани общо 105 граждански дела. Със съдебен
акт по същество са решени 2176 граждански дела. През 2015г. са обжалвани общо
66 дела, като със съдебен акт по същество са решени 2106 граждански дела. През
2014г. са обжалвани общо 80 дела, а със съдебен акт по същество са решени 1603
граждански дела.

При тези данни през 2016г. е налице значително увеличаване на
обжалваните съдебни актове в сравнение с предходните отчетни години.

Обжалвани съдебни актове през 2014г., 2015г. и 2016г.
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Ревизирани съдебни актове.

През отчетната 2016г. са върнати обжалвани и протестирани 54 решения по
граждански дела. От тях 32 са потвърдени, 8 са изцяло отменени, обезсилени или
нищожни, 1 е изцяло отменено или обезсилено по обективни причини, 10
потвърдено в едната част, в другата част отменено с постановен акт по същество
или в другата част отменено и върнато за разглеждане, 3 са потвърдени в едната
част и обезсилени в друга. Около 59% от обжалваните решения са потвърдени в
цялост.

През 2016г. са върнати обжалвани и протестирани 30 определения по
граждански дела. От тях 13 са потвърдени, 14 са изцяло отменени от горната
инстанция и постановен акт по същество, 2 са изцяло отменени или обезсилени и 1
е потвърдено в една част, и отменено от по – горна инстанция с постановен акт по
същество, или върнато за ново разглеждане. Около 43% от обжалваните
определения са потвърдени в цялост.

В сравнение с отчетната 2015г. са върнати обжалвани и протестирани 48
решения по граждански дела. От тях 26 са потвърдени, 6 са изцяло отменени с
постановен акт по същество или върнати за разглеждане, 2 са изцяло обезсилени
поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 5 са потвърдени в
едната част и отменени в друга с постановен акт по същество, 4 са потвърдени в
едната част и обезсилени в друга, 3 са потвърдени в една част и отменени или
обезсилени в друга част по обективни причини - поради представяне на нови
доказателства пред въззивната инстанция, които са обусловили отмяната или
обезсилването, 1 е отменено, обезсилено или нищожно от горната инстанция, в
едната част и отменено или обезсилено в другата част, поради представяне на нови
доказателства пред въззивната инстанция, обусловили отмяната или
обезсилването и 1 е отменено, поради ненадлежно връчване на ИМ или призовките
за съдебно заседание. Около 55% от обжалваните решения са потвърдени в
цялост.

През 2015г. са върнати обжалвани и протестирани 20 определения по
граждански дела. От тях 12 са потвърдени, 7 са изцяло отменени от горната
инстанция и постановен акт по същество или изцяло отменено и върнато за
разглеждане, и 1 е потвърдено в една част и отменено от по – горна инстанция и,
постановен акт по същество. Около 60% от обжалваните определения са
потвърдени в цялост.

През 2014г. са върнати обжалвани и протестирани 53 решения по граждански
дела, като от тях 32 са потвърдени и са обжалвани 19 определения, като от тях 13
са потвърдени.

Посочените цифри показват увеличаване на броя на обжалваните дела, както
и увеличаване на броя на потвърдените решения. Като е налице увеличение на
отменените определения през отчетната 2016год. в сравнение с отчетните 2015г. и
2014г.

Има отделни случай, при които делата се връщат за надлежно
администриране на въззивните жалби или събиране на ДТ, в която връзка следва
да се обърне внимание на съдиите-докладчици.

В приложение №6 към доклада е и подробна справка по съдии за
резултатите от върнати обжалвани и протестирани граждански дела.
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Броят на постъпилите граждански дела при отделните съдии през
отчетния период е както следва:

Съдия Нина Каменова – общо 305 дела, от които 49 граждански дела, 8 дела
по чл.310 от ГПК, 1 административно дело, 19 частни граждански дела, 228 дела по
чл.410 и чл.417 от ГПК и 0 други граждански дела.

Съдия Наталия Лозанова - общо 103 дела, от които 15 граждански дела, 5
дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 8 частни граждански дела, 75 дела
по чл.410 и чл.417 от ГПК и 0 други граждански дела.

Съдия Катя Цветанова - общо 423 дела, от които 61 граждански дела, 14 дела
по чл.310 от ГПК, 2 административни дела, 28 частни граждански дела, 317 дела по
чл.410 и чл.417 от ГПК и 1 друго гражданско дело.

Съдия Борислава Иванова – общо 420 дела, от които 60 граждански дела, 13
дела по чл.310 от ГПК, 1 административно дело, 34 частни граждански дела, 312
дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 0 други граждански дела.

Съдия Албена Миронова – общо 417 дела, от които 60 граждански дела, 10
дела по чл.310 от ГПК, 2 административни дела, 29 частни граждански дела, 316
дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 0 други граждански дела.

Съдия Боряна Александрова – общо 415 дела, от които 63 граждански дела, 8
дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 31 частни граждански дела, 313
дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 0 други граждански дела.

Съдия Соня Камарашка – общо 312 дела, от които 53 граждански дела, 12
дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 27 частни граждански дела, 220
дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 0 други граждански дела.

В приложение №4 към доклада е и подробна справка по съдии за
постъпилите граждански дела, през отчетната 2016г.

Анализът на посочените цифри сочи на уеднаквяване на постъпилите
граждански дела през 2016г. при отделните съдии, в сравнение с 2015година.
С изключение на съдия Н. Лозанова, която е освободена от длъжност, поради
навършване на 65годишна възраст и съдия Н. Каменова поради ползване на
отпуск поради временна нетрудоспособност от края на месец ноември
2016год.

Броят на гражданските дела за разглеждане при отделните съдии през
отчетния период е както следва:

Съдия Нина Каменова – общо 321 дела, от които 63 граждански дела, 10 дела
по чл.310 от ГПК, 1 административно дело, 19 частни граждански дела, 228 дела по
чл.410 и чл.417 от ГПК.

Съдия Наталия Лозанова - общо 117 дела, от които 23 граждански дела, 8
дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 11 частни граждански дела, 75
дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.

Съдия Катя Цветанова - общо 440 дела, от които 73 граждански дела, 15 дела
по чл.310 от ГПК, 2 административни дела, 31 частни граждански дела, 318 дела по
чл.410 и чл.417 от ГПК и 1 друго гражданско дело.

Съдия Борислава Иванова – общо 439 дела, от които 79 граждански дела, 13
дела по чл.310 от ГПК, 1 административно дело, 34 частни граждански дела, 312
дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.
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Съдия Албена Миронова – общо 493 дела, от които 131 граждански дела, 14
дела по чл.310 от ГПК, 2 административни дела, 30 частни граждански дела, 316
дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.

Съдия Боряна Александрова – общо 471 дела, от които 113 граждански дела,
11 дела по чл.310 от ГПК, 1 административно дело, 33 частни граждански дела, 313
дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.

Съдия Соня Камарашка – общо 325 дела, от които 64 граждански дела, 13
дела по чл.310 от ГПК, 1 административно дело, 27 частни граждански дела, 220
дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.

В приложение №5 към доклада е и подробна справка по съдии за
разглежданите граждански дела, през отчетната 2016г.

Броят на свършените граждански дела при отделните съдии през
отчетния период е както следва:

Съдия Нина Каменова – общо 291 дела, от които 35 граждански дела, 9 дела
по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 19 частни граждански дела, 228 дела по
чл.410 и чл.417 от ГПК. От общия брой свършени дела 278 са в 3-месечен срок или
95,5%. По същество са решени 270 дела, 21 са прекратени и 30 са останали
несвършени в края на периода.

Съдия Наталия Лозанова - общо 117 дела, от които 23 граждански дела, 8
дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 11 частни граждански дела, 75
дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. От общия брой свършени дела 113 са в 3-месечен
срок или 96,5%. По същество са решени 102 дела, 15 са прекратени и няма
несвършени в края на периода, тъй като същата е освободена поради навършване
на 65годишна възраст.

Съдия Катя Цветанова - общо 403 дела, от които 47 граждански дела, 10 дела
по чл.310 от ГПК, 2 административни дела, 27 частни граждански дела, 316 дела по
чл.410 и чл.417 от ГПК и 1 друго гражданско дело. От общия брой свършени дела
387 са в 3-месечен срок или 96%. По същество са решени 375 дела, 28 са
прекратени и 37 са останали несвършени в края на периода.

Съдия Борислава Иванова – общо 407 дела, от които 52 граждански дела, 12
дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 31 частни граждански дела, 312
дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. От общия брой свършени дела 391 са в 3-месечен
срок или 96%. По същество са решени 365 дела, 42 са прекратени и 32 са останали
несвършени в края на периода.

Съдия Албена Миронова – общо 440 дела, от които 89 граждански дела, 12
дела по чл.310 от ГПК, 2 административни дела, 21 частни граждански дела, 316
дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. От общия брой свършени дела 383 са в 3-месечен
срок или 87%. По същество са решени 386 дела, 54 са прекратени и 53 са останали
несвършени в края на периода.

Съдия Боряна Александрова – общо 442 дела, от които 89 граждански дела, 8
дела по чл.310 от ГПК, 1 административно дело, 31 частни граждански дела, 313
дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. От общия брой свършени дела 400 са в 3-месечен
срок или 90%. По същество са решени 402 дела, 40 са прекратени и 29 са останали
несвършени в края на периода.

Съдия Соня Камарашка – общо 307 дела, от които 49 граждански дела, 12
дела по чл.310 от ГПК, 1 административно дело, 25 частни граждански дела, 220
дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. От общия брой свършени дела 296 са в 3-месечен
срок или 96,4%. По същество са решени 276 дела, 31 са прекратени и 18 са
останали несвършени в края на периода.
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В приложение №5 към доклада е и подробна справка по съдии за свършените
граждански дела, през отчетната 2016г.

Справка по съдии граждански дела за отчетната 2015г.

СЪДИЯ
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Катя
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Албена
Миронова

417 493 440 386 383 53

Боряна
Александров
а

415 471 442 402 400 29

Соня
Камарашка

312 325 307 276 296 18

Натовареност по съдии спрямо общ брой дела за разглеждане и общо
решени граждански дела на база отработени месеци през отчетната 2016г.

Съдия Нина Каменова на база 10месеца и 15 дни при общо граждански дела
за разглеждане 321 дела, месечно за разглеждане средно 30 броя граждански дела,
при решени общо 291 дела, месечно средно решени 27 броя дела.

Съдия Наталия Лозанова на база 6 месеца при общо граждански дела за
разглеждане 117 дела, месечно за разглеждане средно 19 броя граждански дела,
при решени общо 117 дела, месечно средно решени 19 броя дела.
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Съдия Катя Цветанова на база 12 месеца при общо граждански дела за
разглеждане 440 дела, месечно за разглеждане средно 36 броя граждански дела,
при решени общо 403 дела, месечно средно решени 33 броя дела

Съдия Борислава Иванова на база 12 месеца при общо граждански дела за
разглеждане 439 дела, месечно за разглеждане средно 36 броя граждански дела,
при решени общо 403 дела, месечно средно решени 33 броя дела.

Съдия Албена Миронова на база 12 месеца при общо граждански дела за
разглеждане 493 дела, месечно за разглеждане средно 41 броя граждански дела,
при решени общо 407 дела, месечно средно решени 34 броя дела.

Съдия Боряна Александрова на база 12 месеца, при общо граждански дела
за разглеждане 471 дела, месечно за разглеждане средно 39 броя граждански дела,
при решени общо 442 дела, месечно средно решени 37 броя дела.

Съдия Соня Камарашка на база 12 месеца, при общо граждански дела за
разглеждане 325 дела, месечно за разглеждане средно 27 броя граждански дела,
при решени общо 307 дела, месечно средно решени 25 броя дела.

В табличен вид
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НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА – 2016година. СЪПОСТАВКА С ПРЕДХОДНИТЕ
ГОДИНИ – 2015 И 2014ГОД. ОБЩО ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ
ПЕРИОД, ОБЩО СВЪРШЕНИ ДЕЛА И РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ПО СЪДИИ.

През отчетната 2016година всички съдебни състави в Районен съд гр.Лом са
разглеждали наказателни дела, след решение на общото събрание на съдиите в
Районен съд гр.Лом от 2015година. До 06.06.2016год. в Районен съд гр.Лом са
правораздавали общо 7 съдии, след което до края на отчетния период са
правораздавали 6 съдии, тъй като съдия Н. Лозанова е освободена от длъжността
„съдия” поради навършване на 65годишна възраст.



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на Районен съд гр.Лом през 2016г.

41

Постъпили дела

През отчетната 2016г. в РС Лом са постъпили общо 659 броя наказателни
дела в това число и продължаващи дела под същия номер 4 дела, от които 218
дела - НОХД, 176 дела - АНД, 22 дела по чл.78а от НК, 11 дела - НЧХД и 204 дела -
НЧД и 28 дела за разпит пред съдия по реда на чл.222 и чл.223 от НПК.

В сравнение с отчетната 2015г. в РС - Лом са постъпили общо 651 броя
наказателни дела в това число и продължаващо дело под същия номер 1 брой, от
които 160 дела - НОХД, 186 дела - АНД, 20 дела по чл.78а от НК, 6 дела - НЧХД и
279 дела - НЧД, като от тях 35 дела за разпит пред съдия по реда на чл.222 и
чл.223 от НПК.

През 2014г. в РС - Лом са постъпили общо 755 броя наказателни дела, от
които 210 дела - НОХД, 205 дела - АНД, 30 дела по чл.78а от НК, 6 дела - НЧХД и
304 дела - НЧД, като от тях 82 дела за разпит пред съдия по реда на чл.222 и
чл.223 от НПК.

Обш брой постъпили 2014, 2015 и 2016 год. НД

755

651
659

580

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

2014 2015 2016

брой



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на Районен съд гр.Лом през 2016г.

42

Постъпили 2014, 2015 и 2016 год. НД по видове
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Видно от изложеното по –горе е налице тенденция към намаляване на общия
брой на постъпилите наказателни дела в Районен съд гр.Лом, спрямо отчетната
2014г. и 2015год. по отношение на някой от видовете дела. Като цяло обаче спрямо
2015год. е налице увеличение на общо постъпилите дела през отчетния период.

Всичко за разглеждане и висящи в началото на периода наказателни
дела.

През отчетната 2016г. в РС - Лом е имало всичко за разглеждане 737 дела,
като от тях висящи в началото на годината 78 дела. По видове същите се
разпределят както следва:

247 дела НОХД, от тях 29 дела са висящи в началото на годината,

13 дела НЧХД, от тях 2 дела висящи в началото на годината,

22 дела по чл.78а от НК, от тях няма висящи в началото на годината,

207 дела ЧНД, от тях 3 дела са висящи в началото на годината,

28 дела ЧНД за разпити пред съдия, като няма останали от предходен
период,

220 дела АНД, от тях 44 дела са висящи в началото на годината.

В сравнение с 2015г. в РС - Лом е имало всичко за разглеждане 713 дела,
като от тях висящи в началото на годината 62 дела. По видове същите се
разпределят както следва:
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191 дела НОХД, от тях 31 дела са висящи в началото на годината,

7 дела НЧХД, от тях 1 дело е висящо в началото на годината,

25 дела по чл.78а от НК, от тях 5 дела са висящи в началото на годината,

248 дела ЧНД, от тях 4 дела са висящи в началото на годината,

35 дела ЧНД за разпити пред съдия, като няма останали от предходен
период,

207 дела АНД, от тях 21 дела са висящи в началото на годината.

През отчетната 2014г. в РС гр.Лом е имало всичко за разглеждане 788 дела,
като от тях висящи в началото на годината 33 дела. По видове същите се
разпределят както следва:

229 дела НОХД, от тях 19 дела са висящи в началото на годината,

7 дела НЧХД, от тях 1 дело е висящо в началото на годината,

33 дела по чл.78а от НК, от тях 3 дела са висящи в началото на годината,

222 дела ЧНД, от тях няма останали от предходен период,

82 дела ЧНД за разпити пред съдия, като няма останали от предходен
период,

215 дела АНД, от тях 10 дела са висящи в началото на годината.

Свършени наказателни дела и срокове за приключването им.

През отчетната 2016г. са свършени общо 644 наказателни дела, по видове,
както следва: 203 НОХД, 11 НЧХД, 18 по чл.78а от НК, 201 ЧНД, 28 ЧНД – разпити,
183 АНД от всички видове. От тях в 3 – месечен срок са свършени 561 дела или
87%. Висящи в края на отчетния период са общо 93 дела, от тях 44 НОХД, 2 НЧХД,
6 ЧНД, 4 по 78а от НК и 37 АНД. Големия брой висящи наказателни и
административно наказателни дела се дължи на факта, че същите са постъпили в
края на годината.

В сравнение с отчетната 2015г. са свършени общо 637 наказателни дела, по
видове, както следва: 164 НОХД, 5 НЧХД, 25 по чл.78а от НК, 245 ЧНД, 35 ЧНД –
разпити, 163 АНД от всички видове. От тях в 3 – месечен срок са свършени 597
дела или 94%. Висящи в края на отчетния период са общо 76 дела, от тях 27 НОХД,
2 НЧХД, 3 ЧНД и 44 АНД. Големия брой висящи административно наказателни дела
се дължи на факта, че същите са постъпили в края на годината.

През отчетната 2014г. са свършени общо 728 наказателни дела от всички
видове. От тях в 3 – месечен срок са свършени 685 дела или 94%. Висящи в края на
отчетния период са общо 60 дела.

От общо свършените 644 наказателни дела през отчетната 2016г., със
съдебен акт по същество са свършени общо 477 дела, както следва по видове: 85
НОХД, 4 НЧХД, 17 по чл.78а от НК, 182 ЧНД, 27 дела за разпит пред съдия и 162
АНД.
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За сравнение с отчетната 2015год. от общо свършените 637 наказателни
дела със съдебен акт по същество са свършени общо 507 дела, както следва по
видове: 69 НОХД, 24 по чл.78а от НК, 262 ЧНД от тях 34 дела за разпит пред съдия
и 152 АНД. През 2014г. от общо 728 наказателни дела, със съдебен акт по
същество са свършени 561 дела.

Процентът на свършените в 3 месечен срок дела е намалял спрямо
отчетните 2015г. и 2014г., тъй като един от съдиите в края на месец ноември е
излязъл в продължителен отпуск поради временна нетрудоспособност.

Срокове за приключване на наказателни дела през 2014,
2015 и 2016 год.
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Наказателни дела от общ характер.

През отчетната 2016г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 218 дела в
това число 4 дела продължаващи под същия номер, 9 дела след повторно внесени
и образувани под нов номер след прекратяване на съдебното производство и 3
върнати дела за ново разглеждане под нов номер, останали са несвършени в
началото на периода общо 29 дела или общо за разглеждане през 2016г. е имало
247 наказателни дела от общ характер.

В сравнение с 2015г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 160 дела от
общ характер в това число и едно продължаващо под същия номер, след одобрено
споразумение по отношение на единия от подсъдимите, останали са несвършени в
началото на периода общо 31 дела или общо за разглеждане през 2015г. е имало
191 наказателни дела от общ характер.
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През 2014г. са постъпили 210 наказателни дела от общ характер, останали са
несвършени в началото на периода общо 19 дела или общо за разглеждане през
2014г. е имало 229 наказателни дела от общ характер.

Налице е тенденция към увеличаване на броя на постъпващите в РС - Лом
наказателни дела от общ характер в сравнение с 2015г. и 2014г.

Постъпления по видове (приложение 3).

Запазена е тенденцията най-голям дял от постъпващите наказателни дела по
видове да заемат тези по Глава V от НК - престъпления против собствеността –
общо 87 дела, останали несвършени в началото на отчетния период 21 дела или
всичко за разглеждане 108 дела, в това число:

6 постъпили дела или всичко за разглеждане 6 дела по чл.194, ал.1 от
НК;

43 постъпили дела или всичко за разглеждане 53 дела за квалифициран
състав на кражби по чл.195, ал.1 от НК;

20 постъпили дела или всичко за разглеждане 26 дела за кражба по
чл.196, ал.1 от НК;

2 постъпили дела или всичко за разглеждане 3 дела за присвояване по
чл.201 от НК;

1 дело за разглеждане останало от предходен период по чл.202, ал.1, т.1
и т.2 от НК;

2 постъпили дела или всичко за разглеждане 2 дела за обсебване по
чл.206 от НК;

1 постъпило дело или всичко за разглеждане 1 дело по чл.207 от НК;
3 постъпили дела или всичко за разглеждане 4 дела за измама по чл.209

от НК;
3 постъпили дела или всичко за разглеждане 3 дела за квалифицирана

измама по чл.210, ал.1 от НК;
1 постъпило дело или всичко за разглеждане 1 дело по чл.212, ал.1 и

ал.2 от НК;
1 постъпило дело или всичко за разглеждане 1 дело по чл.214, ал.1 и

ал.3 от НК;

На следващо място са престъпленията по Глава ХІ от НК общоопасни
престъпления и през отчетния период са постъпили общо 82 дела, останали
несвършени в началото на отчетния период 4 дела или всичко за разглеждане 86
дела, в това число:

4 постъпили дела или всичко за разглеждане 4 дела за транспортни
престъпления по чл.343, ал.1, б. „а” и „б” от НК;

4 постъпили дела или всичко за разглеждане 6 дела за транспортни
престъпления по чл.343, ал.3, буква „а” от НК;

2 постъпили дела или всичко за разглеждане 2 дела за престъпления по
чл.346 от НК;

5 постъпили дела или всичко за разглеждане 5 дела за престъпления по
чл.354а, ал.3, ал.4 и ал.5 от НК;

1 постъпили дела или всичко за разглеждане 2 дела за престъпления по
чл.354в, ал.1 от НК.

За отчетния период са постъпили и други наказателни дела от общ характер
по видове както следва:
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11 постъпили дела или всичко за разглеждане 12 дела по Глава ІІ от НК -
престъпления против личността, в това число 8 бр. постъпили или
всичко за разглеждане 9 бр. за средна телесна повреда по чл.129 от
НК;

11 постъпили дела или всичко за разглеждане 11 дела по по Глава VІ от
НК - престъпления против стопанството;

10 постъпили дела или всичко за разглеждане 10 дела по Глава ІV от НК
- престъпления против брака, семейството и младежта;

5 постъпили дела или всичко за разглеждане 5 дела по други
престъпления против личността, в това число 1 постъпило или
всичко за разглеждане 1 дело по чл.152, ал.1 от НК, 1 постъпило или
всичко за разглеждане 1 дело по чл.152, ал.3 от НК, 1 постъпило или
всичко за разглеждане 1 дело по чл.159б от НК;

5 постъпили дела или всичко за разглеждане 6 дела по Глава VІІІ от НК -
престъпления против дейността на държавните органи и
обществени организации, в това число 1 дело за разглеждане по
чл.280 от НК;

3 постъпили дела или всичко за разглеждане 3 дела - престъпления
против реда и общественото спокойствие, в това число 2 дела
постъпили или 2 дела всичко за разглеждане по чл.325, ал.2, ал.3 и
ал.4 от НК;

4 постъпили дела или всичко за разглеждане 6 дела по Глава ІХ от НК -
документни престъпления.

За сравнение по видове престъпления с отчетните 2015г. и 2014г.

НЯКОИ ВИДОВЕ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО НК

2015 2014

Гл. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ЛИЧНОСТТА

4 10

в т.ч. по чл. 159 ал.2,3 и 5 от НК 0 0
средна телесна повреда -
чл.129 НК

4 5

блудство - чл. 149 и 150 НК
/без чл.149,ал.5 НК/

0 0

изнасилване - чл. 152 НК /без
чл.152,ал.4 НК/

0 0

Гл.ІІІ ПРЕСТ. П-В ПРАВАТА НА
ГРАЖДАНИТЕ

1 2

в т.ч.п-в интелект.собств.-
чл.172а-173 ал.1 НК

0 0

ГЛ. ІV П-Я П-В БРАКА,
СЕМЕЙСТВ. И МЛАДЕЖТА

5 9

Гл. V ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В
СОБСТВЕНОСТТА

80 79

в т.ч. кражба - чл. 194-197 НК
/без чл.196а НК/

67 64

грабеж - чл. 198 и чл. 200 НК 2 2
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При съпоставка с цифрите за предходните години се отчита увеличение на
постъпилите наказателни дела от общ характер против собствеността и то
конкретно в извършване на кражба по чл.194-197 от НК, спрямо 2015г. и намаление
спрямо 2014г., като цяло обаче престъпленията против собствеността заемат 40%
от постъпилите дела през отчетната 2016г.

Въпреки това е налице увеличаване на постъпилите наказателни дела от общ
характер в РС - Лом за отчетната 2016г. по останалите видове престъпления по НК.

Свършени НОХД по видове

Общи свършените наказателни дела от общ характер от шифър 0200 до
шифър 1500, за отчетната 2016год. са 203 дела, което е 82% спрямо всичко дела за
разглеждане от 247 дела.

Запазена е тенденцията най-голям дял от свършените НОХД да заемат тези
за престъпленията против собствеността общо 87 дела, следвани от
общоопасните престъпления общо 77 дела, както и:

присвояване - чл. 201-208 НК
/без чл.203 и чл.206,ал4/

2 4

измама - чл. 209-211 НК 3 3
документна измама - чл.
212/без чл.212,ал5/, 212а, 212б
НК

0 1

Гл. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ
СТОПАНСТВОТО

6 25

п-я в отделни стоп.отрасли -
чл. 228 до чл. 240 НК

6 25

ГЛ. VІІІ П-Я ПРОТИВ Д-ТА НА
Д.ОРГ. И ОБЩ. О-ИИ

6 4

прев. през. границата лица и
групи чл.280 НК

1 0

Гл.ІХ  ДОКУМЕНТНИ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

3 8

Гл. Х П-Я ПРОТИВ РЕДА И
ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ

0 0

хулиганство - чл. 325 НК
Гл. ХІ ОБЩООПАСНИ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

54 73

в транспорта-чл. 343 ал.1
б."б", ал.3 б."а" НК

38 57

отнемане на МПС - чл. 346 НК 7
отглежд растения и престъпл.
свързани с наркот. в-ва    чл.
354, 354а ал.5, 354в ал.1НК

9 0
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8 дела за престъпления против личността,
3 дела за други престъпления против личността,
8 дела за престъпления против брака, семейството и младежта,
7 дела за престъпления против стопанството,
4 дела за престъпления против дейността против държавни органи и
обществени организации,
6 дела за документни престъпления,
3 дела за престъпления против реда и общественото спокойствие.

Наказателни дела от частен характер.

През отчетната 2016г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 11 дела от
частен характер, останали са несвършени в началото на периода 2 дела или всичко
за разглеждане през 2016г. е имало 13 наказателни дела от частен характер.

За сравнение с 2015г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 6 дела от
частен характер, останали са несвършени в началото на периода 1 дело или общо
за разглеждане през 2015г. е имало 7 наказателни дела от частен характер.

През 2014г. са постъпили общо 6 дела от частен характер, останали са
несвършени в началото на периода 1 дело или общо за разглеждане през 2014г. е
имало 7 наказателни дела от частен характер.

Налице е тенденция към увеличение на постъпващите и разгледани през
годините наказателни дела от частен характер.

През отчетния период от наказателните дела от частен характер са свършени
11 дела, като 4 дела са решени с присъда, 7 дела са приключили със споразумение.
До три месеца са свършени 6 дела и в края на отчетния период са останали
несвършени 2 дела.

Дела по чл.78а от НК.

През отчетната 2016г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 22 дела по
чл.78а от НК, като няма останали несвършени в началото на периода или общо за
разглеждане през 2016г. е имало 22 дела по чл.78а от НК.

За сравнение с отчетната 2015г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 20
дела по чл.78а от НК, останали са несвършени в началото на периода общо 5 дела
или общо за разглеждане през 2015г. е имало 25 дела по чл.78а от НК.

През 2014г. са постъпили 30 дела по чл.78а от НК, останали са несвършени в
началото на периода общо 3 дела или общо за разглеждане през 2014г. е имало 33
дела по чл.78а от НК.

Налице е тенденция към увеличаване на броя на постъпващите в РС - Лом
дела по чл.78а от НК.

През отчетния период от делата по чл.78а от НК са свършени 18 дела, като
17 дела са решени по същество и 1 дело е прекратено и върнато на РП гр.Лом. До
три месеца са свършени всички 18 дела.

ЧНД от съдебно производство.

През отчетната 2016г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 68 дела, като
3 дела са останали несвършени в началото на периода или общо за разглеждане
през 2016г. е имало 71 дела, от тях свършени 66 дела в три месечния срок, като 48
са с акт по същество и 18 са прекратени.
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Дела по ЗБППМН.

През отчетната 2016г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 3 дела по
ЗБППМН, като няма дела от предходен отчетен период и общо за разглеждане през
2016г. е имало 3 дела, от тях 1 дело е решено по същество в три месечния срок и 2
дела са останали висящи в края на отчетния период, поради постъпването им в
края на годината.

За сравнение с отчетната 2015г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 4
дела по ЗБППМН, като няма дела от предходен отчетен период и общо за
разглеждане през 2015г. е имало 4 дела. Всички дела са свършени в три месечния
срок, като 3 от тях са с постановен съдебен акт и 1 дело е прекратено.

През 2014г. са постъпили 6 дела по ЗБППМН, които са стояли за разглеждане
през 2014г., тъй като не е имало дела останали от предходна година. И шестте дела
са решени в три месечен срок

През отчетния период е видно, че е налице намаляване на броя на
постъпилите дела по ЗБППМН спрямо 2015г. и 2014г.

Дела за реабилитация по чл.85-88а от НК.

През отчетната 2016г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 4 дела за
реабилитация, като има 1 дело от предходен отчетен период или общо за
разглеждане през 2016г. са 5 дела. Всички дела са свършени в три месечния срок,
като три са решени по същество и две са прекратени.

В сравнение с отчетната 2015г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 3
дела за реабилитация, като няма дела от предходен отчетен период и общо за
разглеждане през 2015г. е имало 3 дела. Две от делата са свършени в три
месечния срок, като едно е решено по същество и едно е прекратено. В края на
отчетния период е налице едно несвършено дело, което е постъпило в края на
годината.

През 2014г. са постъпили 2 дела за реабилитация, които са стояли за
разглеждане през 2014г., тъй като не е имало дела останали от предходна година.
И двете дела са решени в три месечен срок по същество.

Налице е тенденция към устойчивост на този вид дела постъпващи и
разглеждани в РС гр.Лом.

Дела за кумулации по чл.23 - чл.27 от НК.

През отчетната 2016г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 12 дела от
чл.23 до 27 от НК, като няма останали дела от предишен отчетен период или общо
за разглеждане е имало 12 дела, 11 дела са свършени в три месечния срок, като 8
дела са решени по същество, 3 дела са прекратени и 1 дело е висящо в края на
отчетния период.

В сравнение с 2015г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 9 дела по
чл.25 във вр. с чл.23 от НК, като 1 дело е останало от предишен отчетен период или
общо за разглеждане е имало 10 дела. Всички дела са свършени в три месечния
срок, като 9 дела са решени по същество и 1 дело е прекратено.

През 2014г. са постъпили 16 дела по чл.25 във вр. с чл.23 от НК и по чл.27 от
НК, които са стояли за разглеждане през 2014г., тъй като не е имало дела останали
от предходна година. От тях 15 дела са решени в три месечен срок, от тях 12 са
решени по същество и 3 са прекратени, като едно е останало несвършено в края на
отчетния период.
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Налице е тенденция към увеличаване на този вид дела спрямо отчетната
2015г. и намаляване спрямо 2014г.

През отчетния период в Районен съд гр.Лом няма разглеждани дела за
принудителни медицински мерки по чл.89 от НК.

ЧНД от досъдебното производство.

През отчетната 2016г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 164 дела,
като няма останали от предходна година. Свършените 163 дела са решени в три
месечен срок, като от тях 161 са решени по същество и 2 дела са прекратени
поради не осигуряване на лицата за разпит пред съдия по реда на чл.222 и чл.223
от НПК и 1 дело е останало несвършено в края на отчетния период.

В сравнение с 2015г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 217 дела, като
няма останали от предходна година, а през 2014г. са постъпили общо 207 дела.

През отчетната година всички протоколи за обиск, претърсване и изземване
са представяни в съда преди изтичане на срока от 24.00часа и няма неодобрени
такива от съда.

Общи свършените частни наказателни дела от шифър 2000 до шифър 3000,
за отчетната 2016год. са постъпили всичко 232 дела, а останали несвършени от
предходен период 3 дела или всичко за разглеждане 235 дела. От тях са решени
229 дела всичките в три месечен срок, като 209 дела са със съдебен акт по
същество и 20 дела са прекратени. В края на отчетния период са висящи 6 дела.

Административни дела.

През отчетната 2016г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 176 дела,
като са останали несвършени в началото на периода 44 дела или общо за
разглеждане са 220 дела. От тях през отчетната 2016г. са свършени 183 дела и са
останали несвършени 37 дела.

От постъпилите дела през отчетния период, според административно
наказващия орган, същите са както следва:

По КАТ са постъпили 42 дела, като са останали несвършени в началото на
периода 6 дела или общо за разглеждане 48 дела. От тях 37 дела са свършени, от
които 8 потвърдени, 5 изменени, 20 отменени и 4 прекратени. В края на отчетната
година са останали несвършени 11 дела.

По НЗОК са постъпили 6 дела, като са останали несвършени в началото на
периода 8 дела или общо за разглеждане 14 дела. От тях 14 дела са свършени, от
които 12 отменени и 2 прекратени. В края на отчетната година няма останали
несвършени дела.

По НАП са постъпили 2 дела и всичко за разглеждане 2 дела. От тях 1 дело е
свършено, като потвърдено и 1 дело е останало несвършено в края на периода.

По АДФИ са постъпили 4 дела и всичко за разглеждане 4 дела. От тях 4 дела
са свършени, като отменени. В края на отчетната година няма останали
несвършени дела.

По Агенция „Митници” са постъпили 8 дела и всичко за разглеждане 8 дела.
От тях 5 дела са свършени, от които 2 потвърдени, 1 изменено, 2 отменени и 3
останали несвършени в края на отчетната година.

По КРС е постъпило 1 дело и за разглеждане 1 дело. Решено е 1 дело, което
е отменено и няма несвършили дела в края на отчетния период.

По КЗП са постъпили 2 дела или всичко за разглеждане 2 дела. От тях 2 дела
са свършени, като отменени. В края на отчетната година няма останали
несвършени дела.
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По МВР са постъпили 18 дела, като са останали несвършени в началото на
периода 5 дела или общо за разглеждане 23 дела. От тях 19 дела са свършени, от
които 3 потвърдени, 1 изменено, 13 отменени и 2 прекратени. В края на отчетната
година са останали несвършени 4 дела.

По Общини е постъпило 1 дело и за разглеждане 1 дело. Решено е 1 дело,
което е потвърдено и няма несвършили дела в края на отчетния период.

От Здравна инспекция са постъпили 15 дела или всичко за разглеждане 15
дела. От тях 13 дела са свършени, от които 1 изменено, 12 отменени и 2 останали
несвършени в края на периода.

Производство по УБДХ са постъпили 9 дела или всичко за разглеждане 9
дела. От тях 9 дела са свършени като потвърдени. В края на отчетната година няма
останали несвършени дела.

В сравнение с отчетната 2015г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 186
дела, като са останали несвършени в началото на периода 21 дела или общо за
разглеждане са 207дела. От тях през отчетната 2015г. са свършени 163 дела и са
останали несвършени 44 дела.

През отчетната 2014г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 205 дела,
като са останали несвършени в началото на периода 10 дела или общо за
разглеждане са 215. От тях през отчетната 2014г. са свършени 194 дела и са
останали несвършени 21 дела.

От изложеното е видно, че през отчетния период е налице намаляване на
броя на постъпилите административни дела спрямо 2015г. и 2014г.

Броят на постъпилите наказателни дела при отделните съдии през
отчетния период е както следва:

Съдия Нина Каменова – общо 89 дела, от които 32 НОХД, 0 НЧХД, 3 по чл.78а
от НК, 29 ЧНД дела и 25 АНД.

Съдия Наталия Лозанова - общо 35 дела, от които 9 НОХД, 0 НЧХД, 0 по
чл.78а от НК, 15 ЧНД дела и 11 АНД.

Съдия Катя Цветанова - общо 114 дела, от които 34 НОХД, 1 НЧХД, 4 по
чл.78а от НК, 44 ЧНД дела и 31 АНД.

Съдия Борислава Иванова – общо 113 дела, от които 43 НОХД, 2 НЧХД, 4 по
чл.78а от НК, 34 ЧНД дела и 30 АНД.

Съдия Албена Миронова – общо 106 дела, от които 35 НОХД, 2 НЧХД, 3 по
чл.78а от НК, 37 ЧНД дела и 29 АНД.

Съдия Боряна Александрова – общо 112 дела, от които 38 НОХД, 4 НЧХД, 4 по
чл.78а от НК, 37 ЧНД дела и 29 АНД.

Съдия Соня Камарашка – общо 90 дела, от които 27 НОХД, 2 НЧХД, 4 по
чл.78а от НК, 36 ЧНД дела и 21 АНД.

В приложение №5 към доклада е и подробна справка по съдии за
постъпилите наказателни дела, през отчетната 2016г.

Броят на наказателните дела за разглеждане при отделните съдии през
отчетния период е както следва:

Съдия Нина Каменова – общо 102 дела, от които 37 НОХД, 1 НЧХД, 3 по
чл.78а от НК, 29 ЧНД дела и 32 АНД.

Съдия Наталия Лозанова - общо 52 дела, от които 17 НОХД, 0 НЧХД, 0 по
чл.78а от НК, 15 ЧНД дела и 20 АНД.



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на Районен съд гр.Лом през 2016г.

52

Съдия Катя Цветанова - общо 120 дела, от които 36 НОХД, 1 НЧХД, 4 по
чл.78а от НК, 45 ЧНД дела и 34 АНД.

Съдия Борислава Иванова – общо 124 дела, от които 47 НОХД, 3 НЧХД, 4 по
чл.78а от НК, 34 ЧНД дела и 36 АНД.

Съдия Албена Миронова – общо 119 дела, от които 37 НОХД, 2 НЧХД, 3 по
чл.78а от НК, 38 ЧНД дела и 39 АНД.

Съдия Боряна Александрова – общо 125 дела, от които 43 НОХД, 4 НЧХД, 4 по
чл.78а от НК, 37 ЧНД дела и 37 АНД.

Съдия Соня Камарашка – общо 95 дела, от които 30 НОХД, 2 НЧХД, 4 по
чл.78а от НК, 37 ЧНД дела и 22 АНД.

В приложение №4 към доклада е и подробна справка по съдии за
постъпилите наказателни дела за разглеждане, през отчетната 2016г.

Броят на свършените наказателни дела при отделните съдии през
отчетния период е както следва:

Съдия Нина Каменова – общо 84 дела, от които 27 НОХД, 1 НЧХД, 2 по чл.78а
от НК, 29 ЧНД дела и 25 АНД. От общия брой свършени дела 69 са в 3-месечен
срок или 82%. По същество са решени 59 дела, 25 са прекратени и 18 са останали
несвършени в края на периода.

Съдия Наталия Лозанова - общо 52 дела, от които 17 НОХД, 0 НЧХД, 0 по
чл.78а от НК, 15 ЧНД дела и 20 АНД. От общия брой свършени дела 47 са в 3-
месечен срок или 90%. По същество са решени 39 дела, 13 са прекратени и няма
останали несвършени в края на периода.

Съдия Катя Цветанова - общо 105 дела, от които 28 НОХД, 1 НЧХД, 4 по
чл.78а от НК, 45 ЧНД дела и 27 АНД. От общия брой свършени дела 93 са в 3-
месечен срок или 88%. По същество са решени 93 дела, 12 са прекратени и 15 са
останали несвършени в края на периода.

Съдия Борислава Иванова – общо 108 дела, от които 40 НОХД, 3 НЧХД, 3 по
чл.78а от НК, 32 ЧНД дела и 30 АНД. От общия брой свършени дела 89 са в 3-
месечен срок или 82%. По същество са решени 76 дела, 32 са прекратени и 16 са
останали несвършени в края на периода.

Съдия Албена Миронова – общо 99 дела, от които 28 НОХД, 2 НЧХД, 3 по
чл.78а от НК, 37 ЧНД дела и 29 АНД. От общия брой свършени дела 84 са в 3-
месечен срок или 85%. По същество са решени 68 дела, 31 са прекратени и 20 са
останали несвършени в края на периода.

Съдия Боряна Александрова – общо 106 дела, от които 35 НОХД, 2 НЧХД, 3
по чл.78а от НК, 34 ЧНД дела и 32 АНД. От общия брой свършени дела 91 са в 3-
месечен срок или 86%. По същество са решени 76 дела, 30 са прекратени и 19 са
останали несвършени в края на периода.

Съдия Соня Камарашка – общо 90 дела, от които 28 НОХД, 2 НЧХД, 3 по
чл.78а от НК, 37 ЧНД дела и 20 АНД. От общия брой свършени дела 88 са в 3-
месечен срок или 98%. По същество са решени 66 дела, 24 са прекратени и 5 са
останали несвършени в края на периода.

В приложение №4 към доклада е и подробна справка по съдии за свършените
наказателни дела, през отчетната 2016г.
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Справка по съдии наказателни дела за отчетната 2016г.

СЪДИЯ
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Нина
Каменова

89 102 84 59 69 18

Наталия
Лозанова

35 52 52 39 47 0

Катя
Цветанова

114 120 105 93 93 15

Борислава
Иванова

113 124 108 76 89 16

Албена
Миронова

106 119 99 68 84 20

Боряна
Александров
а

112 125 106 76 91 19

Соня
Камарашка

90 95 90 66 88 5

Натовареност по съдии спрямо общ брой дела за разглеждане и общо
решени наказателни дела на база отработени месеци през отчетната 2016г.

Съдия Нина Каменова на база 10 месеца и 15 дни при общо наказателни
дела за разглеждане 102 дела, месечно за разглеждане средно 10 броя
наказателни дела, при решени общо 84 дела, месечно средно решени 8 броя дела.

Съдия Наталия Лозанова на база 6 месеца при общо наказателни дела за
разглеждане 52 дела, месечно за разглеждане средно 9 броя наказателни дела, при
решени общо 52 дела, месечно средно решени 9 броя дела.

Съдия Катя Цветанова на база 12 месеца при общо наказателни дела за
разглеждане 120 дела, месечно за разглеждане средно 10 броя наказателни дела,
при решени общо 105 дела, месечно средно решени 9 броя дела
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Съдия Борислава Иванова на база 12 месеца при общо наказателни дела за
разглеждане 124 дела, месечно за разглеждане средно 10 броя наказателни дела,
при решени общо 108 дела, месечно средно решени 9 броя дела

Съдия Албена Миронова на база 12 месеца при общо наказателни дела за
разглеждане 119 дела, месечно за разглеждане средно 10 броя наказателни дела,
при решени общо 99 дела, месечно средно решени 8 броя дела.

Съдия Боряна Александрова на база 12 месеца при общо наказателни дела
за разглеждане 125 дела, месечно за разглеждане средно 10 броя наказателни
дела, при решени общо 106 дела, месечно средно решени 9 броя дела

Съдия Соня Камарашка на база 12 месеца, при общо наказателни дела за
разглеждане 95 дела, месечно за разглеждане средно 8 броя наказателни дела, при
решени общо 90 дела, месечно средно решени 8 броя дела.

В табличен вид

95

125

119

124

120

52

102

8

10

10

10

10

9

10

8

9

8

9

9

9

8

0 20 40 60 80 100 120 140

Соня Камарашка

Боряна Александрова

Албена Миронова

Борислава Иванова

Катя Цветанова

Наталия Лозанова

Нина Каменова

бр. дела решени средно месчно
бр. дела средно месечно за разглеждане
общо НД за разглеждане през 2016 г.

Върнати за доразследване НОХД.

През отчетната 2016г. са върнати за доразследване на Районна прокуратура -
гр.Лом общо 9 дела, както следва: 8 НОХД и 1 АНД, като 6 от тях - с определение от
открито съдебно заседание, а 3 дела с разпореждане на съдията-докладчик в
закрито съдебно заседание.

По 4 дела са постановени съдебни актове, след връщането им от
доразследване в ЛРС.

В сравнение с отчетната 2015г. са върнати за доразследване на Районна
прокуратура - гр.Лом общо 4 дела, както следва: 3 НОХД и 1 АНД, като 3 от тях - с
определение от открито съдебно заседание, а 1 дело с разпореждане на съдията-
докладчик в закрито съдебно заседание.

През 2014г. са били върнати за доразследване на РП гр.Лом общо 6 НОХД, от
които 4 дела с определение от открито съдебно заседание и 2 дела с разпореждане
от закрито съдебно заседание.
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Причините за връщане на делата за доразследване на РП гр.Лом са
изложени подробно в мотивите на съответните съдебни актове по НОХД
№5/2016год., НОХД №278/2016год., НОХД №68/2016год., НОХД №173/2016год.
НОХД №447/2015год., НОХД №352/2016год., НОХД №344/2016год., НОХД
№478/2016год. и АНД №510/2016год., но биха могли да се обобщят в насока на
отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила довело до
ограничаване на процесуалните права на обвиняемите на досъдебното
производство и правото им на защита. При едно от делата връщането се дължи на
констатирани нередовности на обвинителния акт, когато той не отговаря на
изискването за неговото съдържание според разпоредбата на чл.246 от НПК;
противоречия между обстоятелствена и заключителна част на обвинителния акт,
довели до неяснота на обвинението; липса на достатъчно и ясно описание на
инкриминираната деятелност. Във всички случаи изводите са били за засегнато
право на защита на подсъдимия.

От постановените съдебни актове по 1 дело е отменено постановеното
определение за връщане на делото за допълнително разследване и делото е
върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. Останалите
постановени съдебни актове по 8 дела не са протестирани, което води на извода,
че същите са постановени законосъобразно и правилно.

Категорично може да се направи извода, че продължават да се спазват
задължителните указания с ТР 2 от 2002г. на ОСНК.

Постъпили дела по реда на Глава ХХІV от НПК „Бързо производство”.

През отчетната 2016г. са постъпили 29 НОХД по реда на бързото
производство и са свършени общо 28 дела, като същите съставляват 13% от
постъпилите през годината 218 дела от общ характер. Със съдебен акт по същество
са приключили общо 5 дела и 23 дела от тях са приключили със съдебно одобрено
споразумение и 1 дело е висящо в края на отчетния период.
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В сравнение с отчетната 2015г. са постъпили 36 НОХД по реда на бързото
производство и са свършени общо 36 дела, като същите съставляват 23% от
постъпилите през годината 159 дела от общ характер. Със съдебен акт по същество
са приключили общо 5 дела и 31 дела от тях са приключили със съдебно одобрено
споразумение.

През 2014г. постъпилите НОХД по глава XXIV от НПК са 50 дела, от които - 6
дела са приключили с акт по същество и 51 дела са приключили със съдебно
одобрено споразумение.
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Постъпили дела по реда на Глава ХХV от НПК „Незабавно
производство”.

През отчетната 2016год. са постъпили 4 дела по реда на незабавното
производство, като всички са решени съобразно сроковете по НПК.

В сравнение с 2015година не е имало образувани производства по този ред, а
през 2014г. има образувани 4 дела.

Дела приключили по реда на Глава ХХVІІ от НПК – съкратено съдебно
следствие.

През отчетната 2016г. по реда на съкратеното съдебно следствие са
приключили общо 37 дела, докато през 2015г. са приключили общо 38 дела, а през
2014г. са приключили 35 дела.

От общо свършените през отчетния период 203 НОХД по реда на
съкратеното съдебно следствие са решени 18 % от делата.

Дела приключили по искане на обвиняемия по Глава ХХVІ от НПК.

През отчетната 2016год. са образувани 2 дела по искане на обвиняеми лица.

Дела приключили по реда на Глава ХХІХ от НПК.
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Със съдебно одобрено споразумение през 2016г. са приключили общо 108
дела, от които 93 дела по реда на чл.384, ал.1 от НПК и 15 дела по реда на чл.382
от НПК.

В сравнение с отчетната през 2015г. са приключили общо 91 дела, от които
77 дела по реда на чл.384, ал.1 от НПК и 14 дела по реда на чл.382 от НПК.

За 2014г. са приключили 125 дела по глава XXIX от НПК, от които 92 дела по
реда на чл.384, ал.1 от НПК и 33 дела по реда на чл.382 от НПК.

Разглеждането на делата по диференцираната процедура по глава XXIX от
НПК, предвиждаща възможност за решаване на делото със споразумение,
несъмнено осигурява заложената и от законодателя идея за бързина при
приключване на делото. В тази връзка от свършените през отчетния период общо
203 НОХД по реда на тази глава са решени 53% от делата.

По съдии делата се разпределят както следва:

Споразумения по
чл.381 НПК

Споразумения по
чл.384 НПК

с-
в

съдия одобрени прекрате
ни

одобрен
и

Постигане
на
споразуме
ние за
част от
подсъдим
ите

Дела
приключили
със
споразумения

I Н.Каменова 2 0 14 0 16
II Н.Лозанова 0 0 9 2 9
III К.Цветанова 3 0 6 0 9
IV Б.Иванова 2 0 21 0 23
V А.Миронова 3 0 12 2 15
VI Б.Александров

а
3 0 18 2 21

VII С.Камарашка 2 0 13 0 15

Оправдателни присъди.

През отчетната 2016г. в РС Лом са били постановени общо по 5 дела от общ
характер и по НЧХД оправдателни присъди, както следва по НОХД №30/2016год.,
за извършено престъпление по чл.129, ал.1 от НК - оправдани 2 лица, НОХД
№145/2015год., за извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК -оправдани 2
лица, НОХД №3/2015год., за извършено престъпление по чл.129, ал.1 от НК -
оправдано 1 лице, НОХД №230/2014год., за извършено престъпление по чл.316 във
вр. с чл.308 от НК - оправдано 1 лице и НЧХД № 395/2016г. за извършено
престъпление по чл.131 от НК – 1 лице оправдано. Общо оправдани за отчетния
период са 7 лица.

За сравнение с отчетната 2015г. в РС Лом са били постановени общо по 2
дела оправдателна присъда и решение, както следва по НОХД №605/2014год., за
извършено престъпление по чл.235, ал.3, т.4 във вр. с ал.1 от НК и по чл.78а от НК
по АНД №15/2015год., за извършено престъпление по чл.182, ал.1 от НК.
Постановените съдебни актове са протестирани и потвърдени след въззивна
проверка от Окръжен съд гр.Монтана.

През 2014г. са били постановени общо по 4 дела оправдателни присъди и
решение, от които по: НОХД – 2 дела, по чл.78а от НК - 1 дело и по НЧХД – 1 дело.
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Причините за постановяване на горепосочените оправдателни присъди са
изложени подробно в мотивите на съответните съдебни актове, но биха могли да се
обобщят в две основни насоки: неподготвеност на внесените обвинения и тяхната
недоказаност, поради липса на достатъчно надлежни, процесуално годни или
относими доказателства. Друга причина е несъставомерност на деянията, за които
е повдигнато обвинение, с липса на основни елементи от фактическия им състав.
Налице са и изводи за липса на субективна съставомерност на деянието.

Осъдени лица.

През отчетната 2016г. са били предадени на съд 261 лица за престъпления от
общ характер, 13 лица за престъпления от частен характер и 18 лица по чл.78а от
НК.

Осъдени са всичко 237 лица за престъпления от общ характер, 8 лица за
престъпления от частен характер и 17 лица по чл.78а от НК. Като непълнолетни са
осъдени 25 лица.

На лишаване от свобода до 3 години са били осъдени 176 лица, като за 113
от тях съдът е приложил института за условното осъждане по чл.66, ал.1 от НК. На
лишаване от свобода от 3 до 15 години са били осъдени 2 лица. Глоба е била
наложена на 21 лица. Осъдени на пробация са 26 лица и 12 други наказания.

Наказани лица по споразумение – чл.281-384 от НПК са осъдени общо 131
лица.

От общо осъдените лица по НОХД със съдебно одобрено споразумение са
били наказани 55 %.

За сравнение с отчетната 2015г. са били предадени на съд 202 лица за
престъпления от общ характер, от които 1 лице е оправдано и са осъдени 193 лица,
от тях 13 са непълнолетни.

На лишаване от свобода до 3 години са били осъдени 125 лица, като за 82 от
тях съдът е приложил института за условното осъждане по чл.66, ал.1 от НК. На
лишаване от свобода от 3 до 15 години са били осъдени 2 лица. 53 лица са били
осъдени на пробация. Глоба е била наложена на 11 лица и 2 други наказания.

От общо предадените на съд лица по НОХД със съдебно одобрено
споразумение са били наказани 105 лица или 52 %.
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През 2014г. предадените на съд лица по НОХД са 232 лица от тях 2 лица са
оправдани и са осъдени 225 лица, от тях 18 лица са непълнолетни. От общо
предадените на съд лица по НОХД със съдебно одобрено споразумение са били
наказани 132 лица или 57 %.

От данните може да се направи извода, че е налице увеличаване на
предадените на съд и осъдени лица в сравнение с отчетната 2015г. и 2014г.

Изведените по – горе данни са отразени в Приложение №3 на отчетния
доклад.

Непълнолетни лица
по присъди, постановени в периода 01.01.2016 г.- 31.12.2016 г.

№ по
ред   името на

осъденото
лице

 нак.
състав

 НОХД
№

     вид
наказание

     обвинение по НК

1.
П.Л.И.   V  21/16г. „Пробация“

за срок
1г.6м.

чл. 195, ал.1, т.4,5 и 7,
във вр .с чл.194, ал. 1,
във вр. с чл.63, ал.1, т.3
от НК

2
Н.Б.Ц.   ІV  89/16г. Лишаване от

свобода с
изпитателен
срок.

чл.195, ал.1, т.4 във вр.
с чл.194, ал.1 във вр. с
чл.63, ал.1, т.3 във вр. с
чл.26, ал.1   от НК

3.
Б.К.Б. VІІ 132/16г. „Обществено

порицание“
чл. 210, ал. 1, т. 2 във
вр. с чл.209, ал. 1 във
вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от
НК.

4.
А.И.А.

Г.И.Г.

ІV 165/16 Лишаване от
свобода с
изпитателен
срок.

„Пробация“

чл.195, ал.1, т.5 във вр.
с чл.194, ал.1 във вр. с
чл.26, ал.1 във вр. с
чл.63, ал.1, т.3 от НК

чл.195, ал.1, т.5 във вр.
с чл.194, ал.1 във вр. с
чл.26, ал.1 във вр. с
чл.63, ал.1, т.3  от НК

5.
Д.А.Б.  ІІІ 193/16г. Лишаване от

свобода с
изпитателен
срок.

чл. 195, ал. 1, т. 3, във
връзка с чл. 194, ал. 1,
във връзка с чл. 63, ал.
1, т. 3 от НК.

6.
Н.Б.Ц. VІІ 208/16г. Лишаване от

свобода с
изпитателен
срок.

чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5,
във вр. чл. 194, ал. 1
във вр с чл. 18 ал. 1 във
връзка с чл. 63 ал. 1 т. 3
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от НК

7.
Б.К.Б.

Л.В.Л.

 ІІ 210/16г. „Обществено
порицание“

„Обществено
порицание“

чл. 195, ал.1, т.4, пр. 2,
вр.чл. 194, ал.1,
вр.чл.20, ал.2, вр.чл.63,
ал.1, т. 3 от НК

чл. 195, ал.1, т.4, пр. 2,
вр.чл. 194, ал.1,
вр.чл.20, ал.2, вр.чл.63,
ал.1, т. 3 от НК

8. Д.А.Б.

В.П.Н.

  V 239/16г. Лишаване от
свобода с
изпитателен
срок.

„Обществено
порицание“

чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4,
т. 5 и т. 7, във вр. с чл.
194, ал. 1, във вр. с чл.
26, ал. 1, във вр. чл. 63,
ал. 1, т. 3 от НК

чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 5,
във вр. с чл. 194, ал. 1,
във вр. с чл. 63, ал. 1, т.
3 от НК

9.
Д.Г.Д.   V 268/16г. „Обществено

порицание“
чл.198, ал.1 във вр. с
чл.63, ал.1, т.3 от НК

10. Н.Б.Ц.   V 337/16г. „Пробация“
чл.195, ал.1, т. 3 и т. 7,
във вр. с чл. 194, ал. 1
във вр. с чл.63, ал.1, т.3
от НК

11. З.И.З. VІІ 425/16г. „Обществено
порицание“

чл.343в, ал.2 във вр. с
ал.1 във вр. с чл.63,
ал.1,т.4 от НК.

12. Г.А.Г

О.Л.В.

  V 561/15г. „Обществено
порицание“

„Обществено
порицание“

чл.195, ал.1, т.4 и 5, във
вр. чл.194, ал.1, във вр.
чл.63, ал.1, т.3, във вр.
чл.18, ал.1 от НК

чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5,
във вр. с чл. 194, ал. 1,
във вр. с чл. 63, ал. 1, т.
3, във вр. с чл. 18, ал. 1
от НК

13. А.Р.А.  ІІІ  593/15г.
Лишаване от
свобода с
изпитателен
срок.

чл.216,ал.1, във вр. с
чл.63,ал.1,т.4 от НК
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14. П.Б.П.  ІV  619/15г.
„Обществено
порицание“

 чл.195, ал.1, т.3 и 5 във
вр. с чл.194, ал.1 във
вр. с чл.63, ал.1, т.3 от
НК

15. Н.Ц.Р.   ІІ   627/15г. „Обществено
порицание“

чл.195,ал.1,т.3 и 4 във
връзка с чл.194,ал.1 във
връзка. с чл.20,ал.2 от
НК и във връзка с чл.63
ал.1 т.3 от НК

16. З.И.З.   VІ   449/16г. „Обществено
порицание“

Чл.343в, ал.2,във вр.
ал.1, вр. чл.63, ал.1,т.4
от НК.

17. С.А.С.   VІІ   492/16г. „Обществено
порицание“

чл.195,ал.1,т.3,4 във
вр.чл. 194,ал.1,вр.чл.63,
ал.1,т.3, вр. чл.26, ал.1
от НК.

18. К.Р.М.  VІ  375/16г. „Пробация“
чл.195 ал.1 т.3 и 5 във
вр. с чл.194 ал.1 във вр.
с чл.63 ал.1 т.3, чл.60,
във вр. с чл.26 ал.1 от
НК

19. Б.М.В. ІV  116/16г. „Пробация“
 чл.346, ал.2, т.1 във вр.
с чл.63, ал.1, т.3  от НК

20. Б.К.Б.    ІV 374/16г. „Пробация“

чл.195, ал.1, т.5 и
чл.194, ал.1 във вр. с
чл.63, ал.1, т.3 от НК

21. Б.К.Б.     І 448/16г. „Пробация“

чл. 194, ал. 1, във
връзка с чл. 63, ал. 1, т.
3 от НК

През отчетната година в книгата за изпълнение на присъдите се
удостоверява ежемесечната проверка от Административния ръководител на РС -
Лом и гл. специалист адм. дейност, на основание чл.100 от ПАС.

Останали несвършени наказателни дела с изтекъл срок от първото
образуване на делото.

През отчетната 2016г. са общо 44 дела от общ характер, същите се
разпределят както следва: до 3 месеца са несвършени 22 дела, от три до шест
месеца са несвършени 12 дела, от шест месеца до една година са несвършени 9
дела и над една година е несвършено 1 дело.

Няма дела с ненаписани мотиви към присъдата с изтекъл 30 дневен срок.

Несвършените дела над една година в РС - Лом са, както следва:

- НОХД №574/2015год. със съдия докладчик Н. Каменова, същото е
постъпило в съда на 23.11.2015год. С разпореждане от 24.11.2015год.
делото е насрочено в открито съдебно заседание за 30.11.2015год. С
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Определение от 30.11.2015год. съдът е отменил разпореждането си
за насрочване на делото по реда на съкратеното производство и е
насрочил делото по общия ред за 02.02.2016год. Поради постъпила
молба за отлагане на делото същото е пренасрочено за
16.02.2016год. В открито съдебно заседание поради неявяване на
подсъдимия делото е насрочено за 13.04.2016год., като по отношение
на подсъдимия е постановено принудително довеждане. Поради
неявяване на подсъдимия на 13.04.2016год. съдът му е взел мярка за
неотклонение „задържане под стража” и е обявил същия за
Общодържавно издирване, като е оставил делото без насрочване. В
края на отчетната година, подсъдимия е намерен и задържан, тъй
като съдия докладчика е в продължителен отпуск по болест, делото е
преразпределено на друг съдия – докладчик и същото е насрочено за
10.01.2017год.

През 2015г. несвършените в края на отчетния период са общо 28 дела от общ
характер, същите се разпределят както следва: до 3 месеца са несвършени 21
дела, от три до шест месеца са несвършени 3 дела, от шест месеца до една година
е несвършено 1 дело и над една година са несвършени 2 дела.

В края на 2014г. са останали несвършени 30 наказателни дела от общ
характер, като същите се разпределят както следва: до 3 месеца са несвършени 24
дела, от три до шест месеца са несвършени 3 дела, от шест месеца до една година
са несвършени 3 дела.

Прекратени наказателни дела.

През отчетната 2016г. в РС - Лом са прекратени, както следва:
- 2 бр. НОХД дела, поради липса на съдебен състав, които да разгледа

делата – отвод на всички съдии, като същите са изпратени на ВКС за определяне
на друг равен по степен съд, който да разгледа делата;

- 3 бр. НЧХД, едно поради оттегляне на тъжбата, едно поради неявяване на
частния тъжител, едно поради нередовност на тъжбата;

- 21 бр. АНД, от тях 13 бр. в открито съдебно заседание и 8 бр. в закрито
съдебно заседание, като от тях 2 дела са изпратени по подсъдност, 11 дела са
прекратени поради просрочие на жалбата извън срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, 3 бр.
поради идентичност на жалбата, 4 бр. поради оттегляне на жалбата и 1 бр. поради
смърт на жалбоподателя;

- 20 бр. НЧД, като от тях 12бр. са по Закона за здравето, тъй като не са
налице условията на чл.155 от ЗЗ, 3 дела за групиране на наложените наказания, 2
дела за реабилитация, 1 дело е по искане за изменение на МНО, 1 дело е за разпит
пред съдия, поради неосигурен свидетел и 1 дело изпратено по комптентност.

Насрочени и отложени НОХД и НЧХД, причини за отлагане на делата.

За отчетната 2016г. са били насрочени 383 дела, от които 356 НОХД и 27
НЧХД. От насрочените дела са били отложени 181 дела, от които 164 НОХД и 17
НЧХД.

В сравнение с отчетната 2015г. са били насрочени 291 дела, от които 277
НОХД и 14 НЧХД. От насрочените дела са били отложени 127 дела, от които 116
НОХД и 11 НЧХД. За отчетната 2015г.са били проведени 777 открити заседания по
наказателни дела. По 9 дела съдът е заседавал в закрито заседание.
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За 2014г. са били насрочени 365 дела, от които 352 НОХД и 13 НЧХД.
Отложени са били 162 дела, от които 156 НОХД и 6 НЧХД.
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Най-честите причини за отлагане на делата в обобщен вид са идентични с
посочените от миналата година, а именно:

- неявяване на подсъдими в хипотеза на задължително участие по смисъла
на чл.269, ал.1 от НПК с или без уважителни причини;

- неявяване на защитници/повереници, най-често поради служебна
ангажираност по други производства;

- неявяване на експерти и свидетели;
- несвоевременна организация на адвокатската защита от страна на

подсъдимите, с ангажиране на договорна защита непосредствено преди съдебно
заседание или отправяне на искане за назначаване на служебен защитник едва в
съдебно заседание;

- недобра предварителна подготовка от разследващите органи и
прокуратурата по уточняване и коректно посочване на актуални и точни адреси за
призоваване на лицата по списъците по обвинителните актове, налагащо издирване
и изискване на съответни справки от Национална база данни „Население”;

- за събиране на допълнителни доказателства по несвоевременно направени
искания на страните или служебно от съда при тяхно бездействие, с оглед принципа
за разкриване на обективната истина;

- нередовно призоваване на страни и други участници в процеса, поради
несвоевременно или ненадлежно връчване и оформяне на призовки и съобщения.

От изброяването на най-важните причини за отлагане на делата е видно, че в
обобщен вид същите се свеждат до несъвършенства на процесуалния закон и
формализъм, както и до несъвършенства и липса на функционална зависимост
между НПК и други нормативни актове, като например Закона за правната помощ.
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Значително облекчение на производствата се отчита, чрез възможността за
служебно установяване на адреси от НБД”Население”.

Обжалвани и протестирани съдебни актове.

Обжалвани и протестирани през 2016г. са били съдебни актове общо по 131
дела. През 2015г. са били 111 акта, а през 2014г. – 157 акта.

От обжалваните през 2016г., същите се разпределят както следва:
28 са били по НОХД;
3 по НЧХД;
9 по ЧНД;
91 по АНД.

Ревизирани съдебни актове.

През 2016г. от общо протестираните и обжалвани дела са били върнати след
инстанционен контрол 26 НОХД, НЧХД и ЧНД с решения и 93 АНД, общо 14
Определения по НОХД, НЧХ и ЧНД и общо 4 Определения по АНД, както следва:

по 18 НОХД, НЧХ и ЧНД са потвърдени съдебните актове, по 67 АНД са
потвърдени съдебните актове; по 8 Определения по НОХД, НЧХД и ЧНД са
потвърдени съдебните актове, по 2 Определения по АНД са потвърдени съдебните
актове; по 3 дела съдебния акт е отменен и делото е върнато за ново разглеждане
на първоинстанционния съд от решенията и по 1 дело от Определение; по 3 дела
съдебния акт – Определение е отменен и делото е върнато за ново разглеждане на
прокурора; по 1 дело съдебния акт е отменен с постановяване на нова присъда и по
1 дело е отменено Определението и е постановено ново; по 3 дела присъдата е
изменена в наказателната част по отношение на наложеното наказание; по 1 дело
присъдата е изменена в частта относно веществените доказателства и разноските;
по 1 Определение е налице изменение в наказателната част.

При административно наказателните дела по 19 дела съдебния акт е отменен
изцяло и е постановено друго решение, по 2 дела съдебния акт е отменен изцяло и
делото е върната за ново разглеждане, 4 дела съдебния акт е отменен в едната
част и потвърден в другата част, по 1 дело съдебния акт е отменено само по
отношение на санкцията.

По отношение на постановените Определения по АНД по 2 дела
определенията са потвърдени и по 2 дела са отменени, и са върнати за
продължаване на съдопроизводствените действия.

В процентно съотношение 65% от НОХД, НЧХ и ЧНД, и 71% от АНД са
върнати с напълно потвърден съдебен акт.

В приложение №7 към отчетния доклад е приложена подробна справка по
съдии за резултатите от върнати обжалвани и протестирани наказателни дела.

През отчетната 2016г. в Районен съд гр.Лом е разгледано и решено 1 дело с
висок обществен интерес, за извършено престъпление по чл.159б от НК за трафик
на хора.
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БЮРО СЪДИМОСТ

През отчетната година на осн. чл.24, ал.1 от Наредба №8 от 26.02.2008год. за
функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, са
микрофилмирани 16 780 бр. Бюлетини с изтекъл 100 годишен срок на съхранение
считано от датата на раждане на лицата. След микрифилмирането Бюлетините са
предадени в Държавна Агенция „Архиви” – Териториален архив гр.Монтана.

През отчетния период за микрофилмирането са изразходвани 5034 лева от
утвърдения Бюджет на РС - Лом по параграф 10 – 00 „Издръжка”, както и с труд, и
усилия от страна на Димитър Димитров - Работник поддръжка сграда, по
транспортирането, натоварването, разтоварването и пренасянето на всички
Бюлетини за съдимост от РС - Лом до гр.София и след това до гр.Монтана в ДА
”Архиви”.

На 09.05.2016год. във връзка с унищожени бюлетини за наложени
административни наказания по чл.78а от НК с изтекъл 5 годишен нормативен срок е
направена отметка в „АИС” на Бюро съдимост на 1042 броя Бюлетини за съдимост.

През отчетната 2016г. са издадени в Бюро съдимост при РС - Лом 4168
свидетелства за съдимост и 5479 справки за съдимост. На хартиен носител са
издадени 1305 бр. и 4174 бр. издадени по електронен път в отговор на запитвания
от Бюра за съдимост при съответните съдилища.

4168

5479
1436

3668 свидетелства за съдимост
справки за съдимост
на хартиен носител
по електронен път

За отчетния период са въведени 365 бр. бюлетина за съдимост, от които 49
бр. по чл.78а от НК. В края на годината в Бюро съдимост има въведени общо 23955
броя бюлетини за съдимост. В Бюро съдимост през отчетния период са въведени и
общо 77 бр. постановени Определения за групиране на наложените наказания и за
реабилитации. В края на годината са постъпили и са отразени общо 48 бр. решения
при настъпила промяна във фамилното име.



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на Районен съд гр.Лом през 2016г.

66

През отчетния период е изпратен 1 бр. бюлетин на друг съд, поради
погрешното им изпращане в РС - Лом и са получени от други съдилища общо 190
бр. бюлетини.

В сравнение с отчетната 2015г. са издадени в Бюро съдимост при РС - Лом
4483 свидетелства за съдимост и 5523 справки за съдимост. На хартиен носител са
издадени 1367 бр. и 4156 бр. издадени по електронен път в отговор на запитвания
от бюра за съдимост при съответните съдилища.

4483

5523
1367

4156
свидетелства за съдимост
справки за съдимост
на хартиен носител
по електронен път

През 2014г. са издадени в Бюро съдимост при РС - Лом 3516 свидетелства
за съдимост и 5104 справки за съдимост. На хартиен носител са издадени 1436
бр. и 3668 бр. издадени по електронен път в отговор на запитвания от бюра за
съдимост при съответните съдилища.
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Видно от горните данни през отчетната година е налице устойчивост в броя
на издадените свидетелства и справки за съдимост.

В Бюро съдимост при РС - Лом се работи с програмния продукт ЛОТ 4 - АИС
„Бюро съдимост”.

Деловодителят от Бюро съдимост при РС - Лом незабавно и приоритетно
обработва всички заявления за издаване на електронни свидетелства за съдимост
и незабавно въвеждане на получените бюлетини в електронния архив. Същата през
отчетната година се стараеше при изпълнение на служебните си задължения и ги
изпълняваше стриктно, правилно и съгласно нормативните изисквания. При редките
отсъствия на деловодител Силвия Коларова задълженията й се изпълняваха от
съдебен архивар Клара Любенова.

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

В Районен съд гр.Лом по щат работят двама съдебни изпълнители, като един
от тях е ръководител служба – Емилия Страхилова.

По изготвени предложения по реда на чл.68, ал.1, т.4 от КТ, с оглед
назначаване на държавен съдебен изпълнител до провеждане на конкурс, предвид
натовареността в съдебно – изпълнителната служба от РС - Лом е проведена
процедура по набиране на документи за провеждане на подбор и временно
назначаване на ДСИ, съгласно действащи вътрешни правила в МП. От страна на
МП е сключен трудов договор от 19.12.2015год. на осн. чл.68, ал.1, т.4 от КТ във вр.
с чл.278 от ЗСВ до провеждане на конкурс с Александър Димитров Александров от
гр.Монтана, встъпил в длъжност на 19.12.2015год. /и излязъл в болничен/, но
реално работел през отчетната 2016год.

През отчетната 2016 г. са постъпили в СИС при ЛРС общо 429 броя ИД за
сумата 1 072 495 лв., от които 62 броя за публични държавни вземания, 52 бр. за
частни държавни вземания, 212 бр. ЮЛ в това число банки и търговци, 86 бр.
вземания на частни лица, от които 22 бр. издръжки, 5 бр. трудови спорове, 3 бр.
свиждане деца, 56 бр. на граждани, 17 бр. за обезпечителни мерки.

Събраната и реално изплатена сума от длъжниците е в размер на 392 910
лв., като е останала за събиране 16 592 258 лв.
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Постъпилите и свършените ИД и събраната сума за 2016 г. е както следва:
ДСИ Емилия Страхилова има новопостъпили 201 бр. ИД за сумата 552 493 лв., а
свършени /прекратени или приключени/ са 119 ИД със събрана сума в размер на
200 705 лв. Останалите несвършени ИД са 1149 бр. за сумата 5 558 926 лв.

ДСИ Александър Александров има новопостъпили разпределени 228 бр. ИД
за сумата 520 002лв., свършени/ приключени ИД 115 бр. и събрана сума от
длъжниците 192 205 лв. Останалите несвършени ИД са 2076 бр. за сумата 10 936
313 лв. /включително и преразпределените му ИД с предишен докладчик Стефан
Нинов/.
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ДВИЖЕНИЕТО на ДЕЛА и СУМИ по изпълнителни дела за отчетната 2016г.

Посочените резултати в работата на СИС при Районен съд Лом са пряко
свързани с насрочените и извършени принудителни изпълнителни действия, както
следва:

- ДСИ Ръководител СИС Емилия Страхилова има насрочени 6 бр. публични
продани, 1 бр. въвод, 12 бр. възбрани, 124 бр. описи, 94 бр. запори и 2411 бр.
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удостоверения, справки, напомки и др. Против нейните действия като ДСИ са
постъпили 3 бр. жалби, от които е уважена 1 бр. и 2 бр. са потвърдени. Изготвените
съдебни актове, са както следва: 354 бр. разпореждания, 293 бр. протоколи, 261 бр.
постановления.

- ДСИ Александър Александров има насрочени 6 бр. публични продани, 2 бр.
въводи, 7 бр. възбрани, 133 бр. описи, 87 бр. запори и 1345 бр. удостоверения,
справки, напомки и др. Против неговите действия като ДСИ са постъпили 3 бр.
жалби, от които са уважени 2 бр. и 1бр. е потвърдено. Изготвените съдебни актове,
са както следва: 274 бр. разпореждания, 348 бр. протоколи и 262 бр.
постановления.

На основание чл.487, ал. 3 от ГПК във входящия Регистър за разгласени
публични продани за заведени 108 броя ИД .

ПРИНУДИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ по ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА за отчетната 2016г.

Сравнение с отчетните 2015г. и 2014 г.

През 2015 г. са постъпили общо 162 бр. ИД, от които за 16 бр. за публични
ДВ, 21 бр. за частни ДВ, 40 бр. в полза на ЮЛ, в това число 22 бр. банки, 18 бр. на
търговци и 76 броя в полза на частни лица в това число 22 бр. Приспаднати
издръжки, 11 бр. трудови спорове, 43 броя на граждани, 1 бр. чуждестранно
решение, 8 бр. обезпечителни мерки общо за сумата в размер на 474 753 лв. и са
свършени/прекратени общо 460 бр. ИД със събрани суми от длъжниците 592 741
лв., като в края на отчетния период са останали несвършени 3030 бр. ИД общо за
сумата 16 584 824 лв. Общо извършените принудителни действия са 847 бр. описи,
запори и възбрани, 25 броя заведени П.Пр. и 3 бр. въводи. Постъпили са общо 5 бр.
Жалби, от които са уважени 2 бр. Изготвените от ДСИ съдебни актове са общо 1556
броя в това число – 972 бр. разпореждания, 195 бр. протоколи, и 389 бр.
постановления. На осн. чл.487, ал.3 от ГПК са заведени общо /ДСИ и ЧСИ/ 96 бр.
публични продани.

През 2014 г. са постъпили общо 318 бр. ИД от които за 45 бр. за публични ДВ,
14 бр. за частни ДВ, 159 бр. в полза на ЮЛ, в това число 42 бр. банки, 116 бр. на
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търговци и 96 броя в полза на частни лица в това число 33 бр. Приспаднати
издръжки, 8 бр. трудови спорове, 55 броя на граждани , 4 бр. обезпечиттелни мерки
общо за сумата в размер на 1 293 547 лв. и са свършени/прекратени общо 846 бр.
ИД със събрани суми от длъжниците 590571 лв., като в края на отчетния период са
останали несвършени 3328 бр. ИД общо за сумата 1 7268 132 лв. Общо
извършените принудителни действия са 852 бр. описи, запори и възбрани, 63 броя
заведени П.Пр. и 2 бр. въводи. Постъпили са общо 5 бр. Жалби, от които няма
уважени. Изготвените от ДСИ съдебни актове са общо 833 броя .На осн. чл.487,
ал.3 от ГПК са заведени общо /ДСИ и ЧСИ/ 132 бр. публични продани.

От горните данни е видно, че броя на образуваните изпълнителни дела
значително се е увеличил през отчетния период, което води на извода за една
висока натовареност през отчетната година, в сравнение с предходните години.

Държавните съдебни – изпълнители, респективно служителите в СИС при РС
- Лом са работели с мобилизирани сили и при осигурена материално техническа
база с пълно техническо оборудване – въведената деловодна програма за
съдебното изпълнение “JES” на доц. Еди Чакъров.

През отчетната година със Заповед на Председателя на съда е определен
съдебен служител от РС - Лом, който всекидневно да оказва помощ в деловодната
дейност на службата.

В началото на отчетната година случайното разпределение на постъпващите
изпълнителна дела на двамата държавни съдебни – изпълнители се е извършвала
с Централизирана система за разпределение на делата /ЦСРД/. Съгласно
вътрешните правила за случайно разпределение на делата, постъпващите
изпълнителни дела са се разпределяли в началато на отчетния период от
Ръководител служба Емилия Страхилова, а в нейно отсъствие от определен съдия
със заповед на Председателя на съда. В средата на отчетната 2016год. поради
снабдяване с КЕП и ДСИ Ал. Александров е разпределял постъпващите ИД.

Прекратените /свършените/ - /изплатени, по давност, изпратени по
подсъдност в друг съдебен район, както и изпратени на ЧСИ/ през 2016г. дела са
общо 234 броя за сумата 769171 лева, от които 18 броя за частни държавни
вземания, 135 броя в полза на юридически лица и търговци, 72 броя в полза на
частни лица /граждани/, 5 дела за публични вземания и 4 броя изпълнение на
обезпечителни мерки.

Останалите несвършени дела в края на отчетния период 2016г. са общо 3225
броя /колона 7 от раздел I на таблицата/ и е останала за събиране сума в размер на
16592258 лева.

Горните данни са отразени в приложение №8, 9 и 10 от отчетния доклад.
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През отчетния период продължават водените в съдебно изпълнителната
служба книги и регистри съобразно ПАС, своевременното докладване на
новопостъпилите изпълнителни дела, утвърден е правилник за организацията на
документооборота по изпълнителните дела и правила за организация дейността на
регистриране на книжата, провеждане и извършване на публична продан,
докладване на ръководител служба два пъти годишно изпълнителните дела, по
които няма движение, както и въвеждане на всички висящи изпълнителни дела в
деловодната програма. Контрола върху издадените заповеди е възложен на
Ръководител служба ДСИ Е. Страхилова.

В съдебно – изпълнителната служба са образувани значителен брой
изпълнителни дела, с голям материален интерес, които са висящи и към настоящия
момент, и по които се насрочват множество публични продажби и явни търгове на
описано имущество, но без конкретна реализация, поради намалялото търсене от
страна на граждани и дружества. Делата, по които са наложени запори върху
трудови възнаграждения на длъжниците, предвид ниските размери на трудовите
възнаграждения се изплащат в течение на години, когато задължението е голямо.
Запорът върху трудово възнаграждение е най-честият способ особено когато се
касае за вземания на банките и дружествата, които се занимават със събиране на
дългове.

За разлика от частното съдебно изпълнение, за което се отнася и ЗЧСИ,
държавния съдебен изпълнител не може по своя преценка сам да извършва
действия или да предлага на взискателя друг способ различен от посочения от него,
макар и с този способ дължимата сума да може да се събере по - бързо.

Принудителното изпълнение по изпълнителните дела продължава да е
свързано с редица трудности, най – важната, от които е липсата на секвестируемо
имущество, липса на банкови сметки, върху които да се насочи принудителното
изпълнение, или там където има имущество и са извършени описи на такова,
следват не станали публични продажби и явни търгове на описани вещи, поради
неявяване на наддавачи. Взискателите по делата продължават все по-рядко да се
насочват към способа за принудително изпълнение опис и продажба на движими
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вещи като неефективен такъв, както и към опис на моторни превозни средства,
предвид обстоятелството, че според Сектор ПП при ОД МВР Монтана в ЗДвП не е
посочено основание за спиране от движение на МПС-та по искане на съдебен
изпълнител, което на практика е пречка моторни превозни средства с регистрация в
КАТ Монтана да бъдат открити и описани.

Друг показател от работата на СИС гр.Лом, който следва да се отчете е
размерът на събраната държавна такса, в която се включва събраната държавна
такса по прекратени дела и по висящи такива.

През отчетната 2016г. размерът на събраната държавна такса е 37 375 лева,
която е по – малка спрямо тази за 2015г. – 50 024 лева и за 2014г. – 67 000 лева.

През отчетната 2016г. е постъпила сума по висящи и прекратени дела общо
392 910 лева, от която е преведена държавната такса в размер на 37 375 лева.
Въпреки трудностите, съпровождащи принудителното изпълнение – настъпилата и
за съжаление продължаваща икономическа криза, особено ясно изразена в
Севоразападна България, липса на секвестируемо имущество на длъжниците,
проблеми с призоваването на същите, конкуренция с вземанията на държавата и
други, голяма част, от които са резултат от нормативната уредба и са проблем на
законодателството на страната, създаването на института на частния съдебен -
изпълнител /при което част от изпълнителните дела се образуват там/, СИС при РС
- Лом, успява да се справи с по - голямата част от текущите си проблеми и показва
добра ефективност през отчетната 2016г.

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

През отчетната 2016г., както бе посочено по – горе по щат са утвърдени 3 бр.
съдии по вписванията, като реално са заети две щатни бройки от Илушка Пастухова
и Емил Петров. С предложение от 04.08.2015год. на осн. чл.289, ал.1 от ЗСВ Емил
Петров е предложен и избран за ръководител на служба по вписванията втори
мандат.

В района на РС - Лом работят двама нотариуси – Детелина Младенова с
№393 по регистъра на Нотариалната камара и Станислав Станчев с №577 по
регистъра на Нотариалната камара.

През отчетната 2016г. в службата по вписвания са образувани общо 3774
нотариални дела и са извършени общо 8531 вписвания. В сравнение с отчетната
2015г., когато са образувани общо 3371 нотариални дела и са извършени общо
9548 вписвания, а през 2014г. са образувани общо 3141 нотариални дела и са
извършени общо 9375 вписвания.

година 2014г. 2015г. 2016г.

нотариални дела 3141 3371 3774

вписвания 9375 9548 8531

Общата дейност за отчетната 2016г. на служба по вписванията с оглед
постъпили за вписване актове, се разпределя така:

- законни ипотеки – 10 броя;
- договорни ипотеки - 55 бр.;
- възбрани – 196 броя;
- прехвърлителни актове – 3194 броя;
- други подлежащи на вписване актове /договори за наем и аренда, нот.

актове за признаване право на собственост, искови молби, отбелязвания,
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заличавания и подновяванея завещания актове за ОС и ДС и др. актове/ - общо
5076 бр.

През отчетния период са издадени и общо 1913 бр. преписи и 932 бр.
Удостоверения.

По съдии дейността се разпределя, както следва:

Съдия по вписвания Емил Иванов Петров е извършил следното:

 Вписвания на договорни ипотеки – 34 броя,
 Вписвания на законни ипотеки – 6 броя,
 Вписвания на възбрани – 133 броя,
 Вписвания на констативни НА и НА по обстоятелствени проверки – 208 броя,
 Вписвания на прехвърлителни актове – продажби, дарения, договори за

доброволна делба, замени, постановления за възлагане, апорт, решения на
ПК, откази от вещни права  и др. – 1818 броя,

 Други вписвания, вкл. Договори за наем и аренда – 2162 броя,
 Отбелязвания, подновявания и заличавания – 160 бр.,
 Завещания – 8 бр.,
 Искови молби – 51 бр.,
 Актове за общинска и държавна собственост – 52 бр.,
 Откази – 1 брой не е обжалван;
 Издадени удостоверения – 542 броя,
 Преписи от вписани актове – 1230 броя.

Съдия по вписванията Емил Петров
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Съдия по вписвания Илушка Веселинова Пастухова е извършила следното:

 Вписвания на договорни ипотеки – 21 броя,
 Вписвания на законни ипотеки – 4 броя,
 Вписвания на възбрани – 75 броя,
 Вписвания на констативни НА и НА по обстоятелствени проверки – 196 броя,
 Вписвания на прехвърлителни актове – продажби, дарения, договори за

доброволна делба, замени, постановления за възлагане, апорт, решения на
ПК, откази от вещни права и др. – 1866 броя,

 Други вписвания, вкл. Договори за наем и аренда – 1547 броя,
 Отбелязвания, подновявания и заличавания – 70 бр.,
 Завещания – 15 бр.,
 Искови молби – 29 бр.,
 Актове за общинска и държавна собственост – 71 бр.,
 Откази – 4 броя, от тях 3 бр. обжалвани,
 Издадени удостоверения – 390 броя,
 Преписи от вписани актове – 683 броя.

Съдия по вписванията Илушка Пастухова
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Горните данни са отразени в приложение №11 от отчетния доклад.
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През отчетната 2016г. са извършени общо вписвания, отбелязвания и
заличавания 8531 броя., като съдия Емил Петров е извършил 4633 броя, а съдия
Илушка Пастухова 3898 броя.

През 2015г. са извършени общо вписвания, отбелязвания и заличавания 9548
броя, като съдия Емил Петров е извършил 5353 броя, а съдия Илушка Пастухова
4195 броя.

През 2015г. са издадени и общо 1935 бр. преписи и 528 бр. Удостоверения.
През 2014г. са извършени общо вписвания, отбелязвания и заличавания 5055

броя, като съдия Емил Петров е извършил 2960броя, а съдия Илушка Пастухова
2095броя. Издадени са писмени справки /удостоверения общо 789 броя, устни
справки – 221броя, справки по молби на държавни органи общо 233 броя и са
издадени общо 1929 преписа.

Дейността на службата по вписванията при РС - Лом е добре организирана. По
подадените молби своевременно се извършват съответните действия от съдиите по
вписванията. Преписките се комплектоват и администрират съобразно изискванията
на ПВ.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ

През отчетната 2016год., са извършени следните проверки:
1. На 28.01.2016год. е извършена проверка на основание чл.108, ал.1 от КСО

по Заповед №1015-11-14/26.01.2016год. на Ръководителя на ТП на НОИ
гр.Монтана, относно спазването на нормативните актове за осигуряването за
трудови злополуки и професионални болести в Районен съд гр.Лом, за периода от
01.01.2001год. до настоящия момент.

По проверката е изготвен Констативен протокол с №1386/28.01.2016год. при
която не са констатирани нарушения на нормативните актове, поради което няма
изготвено предписания към дейността на Районен съд гр.Лом.

2. Въз основа и в съответствие с одобрения Годишен план за одитните
ангажименти на Дирекция „Вътрешен одит” с Решение на ВСС по Протокол №8 от
11.02.2016год. и Заповед №95-00-078/24.03.2016год. на Представляващия ВСС е
извършен одитен ангажимент за увереност в Районен съд гр.Лом. Одитния
ангажимент обхваща отчетния период за финансово счетоводната информация от
01.01.2015год. до 31.12.2015год. и за останалите процеси към момента на
извършването му.

По проверката е изготвен Доклад за извършен одитен ангажимент за даване
на увереност в РС - Лом, с конкретни препоръки, които са изпълнени и приети от
ВСС.

3. По заповед на Председателя на Окръжен съд гр.Монтана са извършени
проверки отделно по наказателни и отделно по граждански дела за периода от
01.01.2015год. до 31.12.2015год.

Изготвени са доклади отделно по наказателните и гражданските дела, като са
дадени конкретни препоръки, които своевременно са изпълнени. Като по доклада за
наказателните дела е изготвено и възражение от Председателя на Районен съд
гр.Лом.

4. По Заповед №ПП-01-60/05.08.2016год. на Главния Инспектор на ИВСС е
извършена проверка за периода отчетните 2014год. и 2015год., по граждански дела.

По проверката е изготвен акт за резултати от извършена комплексна планова
проверка по гражданските дела, по който е дадена една препоръка свързана с
ограничаване на субективните причини водещи до отмяна на дадения ход по
същество по гражданските производства.
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5. По Заповед №ПП-01-83/12.10.2016год. на Главния Инспектор на ИВСС е
извършена проверка за периода отчетните 2014год. и 2015год., по наказателни
дела.

По проверката е изготвен акт за резултати от извършена комплексна планова
проверка по наказателните дела, по който е дадена една препоръка свързана с
предприемане на необходими мерки за подобряване на организацията на работа по
насрочването и движението на делата, както и за изготвянето и предаването на
съдебните актове в установените процесуални срокове.

Всички проверки са обсъдени на общо събрание на съдиите в Районен съд
гр.Лом, издадени са заповеди и са уведомени проверяващите органи за
изпълнението на дадените препоръки.

През отчетната 2016г. в дейността на Районен съд гр.Лом, са извършени 2 бр.
тематични проверки от Инспектората към ВСС. По извършените тематични
проверки и в двата акта за резултатите от тях, касаещи спазването на родовата
подсъдност в производството по чл.390, ал.2 от ГПК и по относно практиката по
Глава 27 от НПК „Съкратено съдебно следствие в производството пред първа
инстанция”, не са констатирани незаконосъобразно или неправилно постановени
съдебни актове в противоречие с установената в района практика. В тази връзка
няма отправени препоръки или забележки в дейността на съдиите правораздаващи
в Районен съд гр.Лом.

Отчет по Образователна програма „Съдебната власт – информиран
избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

В изпълнение на „Методика на провеждане на пилотната програма” от
Концепция на Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, през отчетната 2016год.
по програмата е изпълнено следното:

Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” е реализирана в
изпълнение на Решение на Висш съдебен съвет по Протокол № 44 от
30.07.2015год., с който е одобрена Концепция на програмата, сред ученици с цел
превенция и повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и
значението на съдебната власт в България.

Отговорник за изпълнението на програмата е Административния ръководител
– Председател на Районен съд гр. Лом.

Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” се осъществи под
формата на лекционни курсове в рамките на учебната програма през втория учебен
срок по „Етика и право” за Х клас и в „Часа на класа” за учениците от гимназиалния
курс, с посещение на съдии в училището, както и чрез посещения в Районен съд
гр.Лом на ученици в Деня на отворените врати, който се проведе на 18.03.2016год.

За училище – партньор е избрано СОУ „Димитър Маринов” гр. Лом. Изборът на
училището е продиктуван от това, че вече има създадени взаимоотношения между
Районен съд гр. Лом, Районна прокуратура гр. Лом и СОУ „Димитър Маринов” гр.
Лом.

Изготвената График – програма за учебната 2015/2016год. във връзка с
провеждането на Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор
и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” за учениците от
гимназиалния курс при СОУ „Димитър Маринов” гр.Лом, предварително се
съгласува с: Административния ръководител на Районен съд гр. Лом,
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Административния ръководител на Районна прокуратура гр. Лом, Началник на РИО
Монтана и Директора на СОУ „Димитър Маринов” гр. Лом.

Поредната съвместна среща на училището и съда се проведе на 07.01.2016
год. от 13.00 часа, в сградата на СОУ „Димитър Маринов” гр. Лом.

В нея взеха участие ученици от шести и седми клас и учители. Присъстваха:
Председателя на Районен съд гр. Лом г-жа Соня Камарашка, прокурор Ели
Лазарова, г-жа Марина Филипова – представител на Отдел „Закрила на детето” гр.
Лом, Даниела Георгиева и Асен Асенов – инспектори в Детска педагогическа стая
гр. Лом и Зорница Петрова – главен специалист административна дейност в
Районен съд гр. Лом.

Учениците бяха запознати със:

 законовите изисквания за вечерния час до 20:00 часа на лица до 14 години,
след който трябва да бъдат придружавани от родител или пълнолетно лице,
което да има пълномощно от родителя, че може да придружава детето;

 санкциите, които се налагат на родителите, когато след 20:00 часа се
установи,че детето е навън или в заведение без придружител;

 за важността да имат релевантно поведение в обществото;
 за възпитателни мерки, които се налагат по Закона за борба с

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
 за реда и начина да потърсят помощ, в случай че станат жертва или обект на

престъпление и др.

След края на срещата на присъствалите ученици и учители, бяха раздадени
информационни брошури за Районен съд гр. Лом и календарчета с логото на
Районен съд гр. Лом за 2016год.

Образователната програма за структурата, функциите и значението на
съдебната власт в България се проведе през учебната 2015/2016год.

Избраните теми за лекционния курс в часа на класния, бяха:
 Тема: «Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и

запознаване със статута на магистратите.», с лектор  съдия Албена
Миронова, срещата е проведена на 11.02.2016год.- от 13,30 часа до 14,10
часа, в часа на класния ръководител, Ха и Хб клас;

 Тема: «Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления
извършвани от наркозависими лица.», с лектор съдия Боряна Александрова,
срещата е проведена на 25.02.2016год. от 13,30 часа до 14,10 часа, в часа
на класния, Ха и Хб клас;

 Тема: „Съд и съдебна система”- презентация, лектор: Административен
ръководител- Председател на Районен съд гр.Лом Соня Камарашка, среща
проведена на 08.03.2016год. от 12,30 часа до 13,10 часа, в часа на класния,
Ха и Хб клас;
Провеждането на “Ден на отворените врати” в Районен съд – Лом е насочено

към 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.

На 18.03.2016 год. в Районен съд гр. Лом се проведе „Ден на отворените
врати”. Инициативата премина при голям интерес – присъстваха ученици от
десетите класове на  СОУ “Димитър Маринов” гр. Лом.

Посещението протече по следния начин:
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 На учениците бяха раздадени Конституция на Република България,
информационни брошури за Районен съд гр. Лом и годишни календарчета с
логото на съда;

 Презентация на тема  „Ролята на съдебните служители в различните служби
при Районен съд Лом”, от главен специалист административно обслужване
Зорница Петрова;

 Обиколка на съдебните служби в Районен съд гр. Лом;
 Запознаване с дейността на прокуратурата;
 Посещение в деловодството на Районна прокуратура гр. Лом;
 Провеждане на Викторина от съдебни секретари Б. Костова и А. Рангелова с

присъстващите ученици, като на отговорилите правилно бяха раздадени и
предметни награди;

 Провеждане на симулативен съдебен процес - пресъздаване на съдебно
заседание от учениците по наказателно дело с определен предмет на
престъпление в присъствието на Председателя на съда г-жа С. Камарашка,
Районен прокурор г-н Р. Станев, съдии, прокурори, съдебни служители и
служители на Районна прокуратура гр. Лом;

Изпълнението от Районен съд гр. Лом на Образователната програма
„Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища
и прокуратури”, премина успешно и бяха постигнати поставените цели:

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

 Формиране на правната грамотност и култура;
 Превенция на 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;

Учители и ученици в хода на посещенията на съдии в „Часа на класния”,
както и при посещението им в Районен съд гр. Лом в деня на отворените врати,
проявиха голям интерес, предвид активното им участие в проведените срещи, чрез
задаване на въпроси, като може да се направи извод, че коефициента на полезност
е висок.

Реализирането на Образователната програма, премина при добра
комуникация и партниране с ръководството на СОУ „Димитър Маринов” гр. Лом,
както и с ръководството на Районна прокуратура гр. Лом. В изпълнението се
включиха всички магистрати и голяма част от съдебните служители на Районен съд
гр. Лом.

В хода на реализацията на програмата, като проблем може да се посочи
единствено - недостатъчната финансова обезпеченост, за закупуване на материали
подпомагащи обучението на учениците, както и на наградите за викторините и др.
Една част от проектите, като конкурси за рисунка или есе, не бяха осъществени
именно по тази причина – липса на финансови средства за подсигуряване на
награди за желаещите да участват ученици.

Снимки и кратки резюмета на проведените срещи и събития във връзка с
Образователната програма са публикувани на интернет страницата на Районен съд
гр. Лом, раздел „прессъобщения, новини и информация”. Снимковия материал от
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провеждането на Образователната програма е публикуван на интернет страницата
на РС гр.Лом.

СТАНОВИЩА ПО ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ.

Актуална е дискусията за неравномерната натовареност на органите на
съдебната власт, респ. индивидуалната натовареност на магистратите, за начина
на кариерното им израстване и методиката за атестиране.

В тази насока ВСС проявява сериозна активност, като се инициира такава и
по отношение на магистратите за даване на становища, анализират се постъпилите
предложения и се предлагат разумни решения, в каквато връзка са и създадените
Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС с решение по
Протокол №62/15.12.2015год.

Необходимо е едновременно промените в СИНС да бъдат извършвани и в
деловодните програми ползвани от съдилищата, тъй като това води до последващи
корекции в САС, трудности и несвоевременно нанасяне в програмата.

Наред с това, считаме, че следва да се обмисли възможността когато НОХД с
няколко подсъдими е решено от определяния съдия – докладчик със споразумение
по отношение на един от подсъдимите, това дело да се отчита и за него в СИНС, а
не само в Статистическите форми. Тъй като към настоящия момент при
преразпределение на делото на друг съдия, делото в СИНС се отчита само на
последния съдия - докладчик, който го е решил.

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

Районен съд гр.Лом се помещава в масивна сграда, собственост на
Министерството на правосъдието.

Съдебната палата е разположена в идеалния център на града, пл.”Свобода” №8.
През отчетния период е издаден Акт за държавна собственост № 3822 от

24.06.2016 година за придобиването на гараж със застроена площ от 75 кв.м.,
състоящ се от две гаражни клетки, като същия на осн. чл.387 от ЗСВ е предоставен
за управление на Пленума на ВСС – за нуждите на Районен съд гр.Лом. Издадения
от предходната година Акт за държавна собственост № 3747 от 04.06.2015 година на
съдебната палата е допълнен на осн. чл.387 от ЗСВ в часта по възлагане на
управлението на сградата и земята, върху която е построена.

Съдебната палата се състои от сутерен и два етажа със застроена площ 1 302 м²
и РЗП 3 659 м², разпределени както следва:

Първи етаж: главен вход, централно фоайе, регистратура, четири съдебни зали,
сървърно помещение, кабинет системен администратор, кабинет съдия изпълнител,
две помещение СИС, секретно деловодство, помещение архивар /кабинет и
помещение архив/, кабинет съдия по вписванията, помещение на служба по
вписванията, бюро съдимост, помещение – архив на служба по вписванията,
деловодства- гражданско и наказателно, адвокатска стая, стая на ОЗ”Охрана”,
сървърно на ОЗ”Охрана, кабинет на ДСИ, канцеларии съдебни секретари - 4бр.,
северен вход, коридори.

Втори етаж: централно фоайе, три съдебни зали, кабинет Председател на съда,
кабинети на съдии – 7 броя, канцеларии административно и финансово обслужване -
2 броя, сервизни помещения – 2 броя, арестанска стая, помещение за Районна
прокуратура – 7 броя.

Сутерен: парокотелно помещение, помещения за архив на Районен съд гр.Лом,
помещение за веществени доказателства, архив - прокуратура, архив на Община
Лом.
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Дограмата е подменена с PVC профил, монтирани декоративни метални защитни
решетки на сутерена и първи етаж. Външни врати – дограма от ALU профил. Всички
вътрешни Ел.инсталация, ВиК-инсталация, телефон/централа/ са изградени и в
добро състояние. Изпълнена е допълнително и пожаро-известителна инсталация.

В сградата на Съдебната палата се помещават Районен съд гр. Лом, Районна
прокуратура, Службата по вписвания и Съдебна охрана гр. Лом.

В съда работят в края на отчетния период шест съдии, на чието разположение, в
прилично състояние са седем съдебни зали. По този начин е осигурено нормалното
протичане на всяко едно открито съдебно заседание.

С писмо от 28.09.2016год. от Председателя на съда е изготвено искане до ВСС за
отпускане на средства за ремонт и обзавеждане на част от съдебните зали и
деловодства в Районен съд гр.Лом.

С писмо от 30.12.2016год. от Председателя на съда е изготвено искане до ВСС за
отпускане на средства за придобиване на два броя водогрейни котли за парното
отопление.

С писмо от 20.12.2016год. от Председателя на съда е изготвено искане до ВСС,
за отпускане на средства за придобиване на информационни табла за съдебните
зали в Районен съд гр.Лом.

Въпреки ограничения бюджет през отчетната 2016г. е създадена стая
"История на Районен съд – Лом", в която са събрани книги, снимки и документи от
построяването на Съдебната палата, пресъздаващи атмосферата от първите
години на функционирането на съда. Изработено е табло с информация за всички
Председатели на Районен съд – Лом от 1942год. до днес.

Открита бе през отчетната 2016год. и "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, на което детето ще изчаква своето или на негови близки явяване в
съдебната зала. Като целта е да се избегне допълнително травмиране на детето
при участие в съдебен процес, както и да се защитят неговите права.

И двете стаи са отремонтирани със собствени усилия на служителите в
Районен съд гр.Лом.

През отчетната година със собствен труд са боядисани част от съдийските
кабинети и кабинетите на служителите и са закупени нови мебелни модули за някой
от тях.

В служба съдебно изпълнение изцяло са подменени с нови офис мебелите в
деловодството, както и част от мебелите в деловодствата и в някои от стаите на
служителите.

За служба „Архив” са закупени стилажи, метален шкаф, както и предоставена
ни безвъзмездно от ВКС стелажни системи на стойност 50 280лева, които бяха
демонтирани от работещите служители в РС гр.Лом и доставени със собствени
средства и превоз.

През отчетната година са подменени и част от офис столовете на съдиите и
съдебните служители.

През отчетната 2016 г. по обществена поръчка за закупуване на офис техника
за техническа обезпеченост на съдебната система от ВСС са предоставени на
Районен съд гр.Лом 6бр. компютърни конфигурации, 1бр. многофункционален
принтер, 1бр. документен скенер и 1 бр. лаптоп. Със средства от бюджета на
Районен съд гр.Лом закупихме 3 бр. персонални непрекъсваеми токозахранващи
устройства (UPS), 1 бр. сървърен UPS, 1 бр. копирна машина с възможности за
мрежово двустранно сканиране и принтиране, 1 бр. принтер с двустранно печатане
и 1 бр. мултимедиен проектор с 80” екран. С тях подменихме офис техниката на
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работните места в деловодствата и съдебните секретари. За сървърното
помещение е закупен нов климатик и мрежов термометър – влагомер.

През отчетната година е закупена и 1бр. мултимедия.
През отчетната 2016година в РС гр.Лом са придобити общо ДМА и

материални запаси на стойност от общо 70 975.94лева.
През април месец беше внедрена новата централизирана система за

изчисляване натовареността на съдиите. Системата позволява в края на всяка
година да се изчислява и представя в справочен вид каква е била натовареността
на съдиите, като се отчита сложността на разгледаните и приключени от тях дела и
извършената допълнителна дейност. Тя е УЕБ базирана и публичната й част е
общодостъпна за всички с достъп до интернет.

Голяма част от офис техниката е морално и физически амортизирана.
Нуждаем се от замяна на 23 бр. компютърни конфигурации, голяма част, от които
работят с остарялата и останала без поддръжка операционна система Windows ХР.
Използването й крие рискове в сигурността на информацията и заразяване с
компютърни вируси. Много банки и държавни институции пък предупреждават, че са
спрели поддръжката от тяхна страна на Internet Explorer 8 за електронно банкиране,
електронно подписване и изпращане на информация. Конфигурациите са доставени
през 2007 г. от Министерството на правосъдието. Хардуерните параметри на тези
компютри не покриват изискванията на новите операционни системи. Компютрите
не работят нормално, поради това, че всички бройки са с дефектирали
кондензатори на основната платка. За бракуване са предвидени 4 компютъра,
придобити в периода 2003 - 2006 г., 1бр. монитор закупен от съда през 2005г.

Съдът е обезпечен с 22 бр. печатащи устройства, 4 бр. многофункционални
печатащи устройства (МФУ) и 2 бр. копирни машини.  Имаме спешна нужда и от
подмяна на 15 бр. от печатащите устройства, които са амортизирани и не подлежат
на ремонт, поради липса на резервни части за толкова стари устройства, или
поради това, че е икономически неизгодно. Предвиден за бракуване 1 бр. МФПУ,
закупуено през 2005 г.

За подмяна е един от сървърните UPS, доставен през 2005г. по програма
ФАР, собственост на Агенцията по вписванията. Батериите му са достигнали края
на жизнения цикъл.

В Районен съд гр. Лом се използва един основен сървър за всички
приложения на съда, както и два по стари сървъри от 2005г. за съхранение на
документи и от 2007г. служещ като шлюз за достъп до интернет, пощенски сървър,
WEB сървър и мрежова защитна стена. Разполагаме с мрежово устройство за
архивиране (NAS), на което ежедневно се съхраняват резервни копия на документи
и масиви от данни на ползвания в съда софтуер.

В Районен съд Лом се използва следния софтуер за управление на делата и
деловодната работа и другите административни дейности на съда:

 JES – програма за управление на делата в съдебно - изпълнителна служба и
ДСИ. Инсталирани са 6 работни места, 4 деловодителски и 2 за ДСИ.
Поддържа се от „Темида 2000”;

 Съдебно административна система (САС) – програма за управление на
делата в Наказателно и Гражданско отделения на съда. Инсталирани са 31
работни места, от които 8 секретарски, 5 деловодителски, 7 съдийски, 3
призовкари, 2 административни, 2 регистратори, 1 архивар и 3 друг тип.
Поддържа се от „Информационно обслужване” – клон Варна;

 АИС „Бюра съдимост” – за издаване на свидетелства за съдимост и
въвеждане на бюлетини за съдимост. Инсталирани са 2 работни места.
Поддържа се от „Индекс – България”;

 Drupal – вътрешноведомствен WEB сървър в локалната мрежа на съда
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 Централизирана счетоводна система „КОНТО”;
 Интегрирана система за фирмено управление „ПОЛИКОНТ” за ТРЗ и

Човешки ресурси;
 Правно-информационна система „Апис 7”
 Антивирусен софтуер ESET Endpoint Antivirus.

Интернет сайта на Районен съд гр. Лом се поддържа в актуално състояние.
Съгласно изискванията на ЗСВ и по решения на ВСС ежедневно в него се
публикуват постановени и влезли в сила съдебни актове, обявления на ДСИ за
публична продан, вътрешни правила за работа на съда, отчетни доклади,
прессъобщения и други.

СПРАВКА ЗА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ РАЙОНЕН СЪД ГР.ЛОМ
за отчетната 2016година, съобразно правилата за оценка на натовареността на
съдиите.

През отчетната 2016год. със Заповед на Председателя на съда в изпълнение
на Правила за оценка на натовареността на съдиите прието от ВСС, считано от
01.04.2016год. в РС гр.Лом е определено разполагаемо годишно време за отчетната
2016год. – индивидуално за всеки съдия, която е приложено към личното досие и е
изпратена на Председателя на Окръжен съд гр.Монтана.

През отчетната година след проведено общо събрание на съдиите в РС - Лом
са приети и вътрешни правила за определяне натовареността на Председателя и
съдиите при Районен съд гр.Лом.

Макар тази част от отчетния доклад на съдилищата да се прилага по
отношение на следващата отчетна година, то за прецизност, считаме, че следва за
отчетната 2016год. да се приложи надлежна разпечатка от СИНС, от която е видно,
че по-голяма част от съдиите в РС - Лом през отчетната 2016год. са работели при
висока натовареност, съобразно чл.16, ал.2 от Правилата(приложение 12).

Приложените справки от СИНС не са окончателни, тъй като по нерешените дела
от предходните години, не са нанесени увеличаващите и намаляващите
коефициенти, но като цяло поради неголемият им брой тази корекция няма да е
съществена.

Да края на отчетната 2016година по съдии, индивидуалната справка за
натовареност по СИНС е отчетена, както следва:

Текущото натоварване на съдия Нина Иванова Каменова е 88,10.
(приложение 13)

Допълнителни дейности:

Дейност Натоварване

Участие в комисии 1,25

Други дейности, които не са част от правораздавателния процес,
но изискват заетост от съдията 2,50

Обучение (собствена квалификация) 5,00
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Текущото натоварване на съдия Наталия Николаева Лозанова е 35,43.
(приложение 14)

Допълнителни дейности:

Дейност Натоварване

Участие в комисии 1,25

Други дейности, които не са част от правораздавателния процес,
но изискват заетост от съдията 2,50

Обучение (собствена квалификация) 5,00

Текущото натоварване на съдия Катя Цветанова Младенова е 134,13.
(приложение 15)

Допълнителни дейности:

Дейност Натоварване

Участие в комисии 1,25

Други дейности, които не са част от правораздавателния процес,
но изискват заетост от съдията 2,50

Обучение (собствена квалификация) 5,00

Текущото натоварване на съдия Борислава Славчева Иванова е 135,91.
(приложение 16)

Допълнителни дейности:

Дейност Натоварване

Участие в комисии 1,25

Други дейности, които не са част от правораздавателния процес,
но изискват заетост от съдията 2,50

Обучение (собствена квалификация) 5,00
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Текущото натоварване на съдия Албена Георгиева Миронова е 146,89.
(приложение 17)

Допълнителни дейности:

Дейност Натоварване

Участие в комисии 1,25

Работа като обучител и експерт 1,87

Други дейности, които не са част от правораздавателния процес,
но изискват заетост от съдията 2,50

Обучение (собствена квалификация) 5,00

Текущото натоварване на съдия Боряна Александрова Ангелова е 140,23.
(приложение 18)

Допълнителни дейности:

Дейност Натоварване

Участие в комисии 1,25

Работа като обучител и експерт 1,87

Други дейности, които не са част от правораздавателния процес,
но изискват заетост от съдията 2,50

Обучение (собствена квалификация) 5,00

Текущото натоварване на съдия Соня Димитрова Камарашка е 143,57.
(приложение 19)

Допълнителни дейности:

Дейност Натоварване

Председател 31,25

Участие в комисии 1,25

Работа като обучител и експерт 1,87

Други дейности, които не са част от правораздавателния процес,
но изискват заетост от съдията 2,50

Обучение (собствена квалификация) 5,00

Доклад на бюро "Съдимост" и искания по ЗЕС 5,00
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Приложение: разпечатка от СИНС за текущо натоварване по съдии по постъпили
при всеки съдия дела по предмети, без допълнителните дейности и индивидуални
справки за всеки съдия с включени допълнителни дейности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

През отчетната година Председателя на Районен съд - Лом е осъществявал
общо организационно и административно ръководство на съда и контрол върху
работата на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и на
служба "Бюро съдимост", съгласно правомощията си по чл. 80 от ЗСВ.

Постигнати са добри резултати, което е видно и от констатациите по
Инспекторските проверки в Районен съд гр.Лом, които дават основа за последващи
успехи.

Вярвам, че у всеки един от нас е останала надеждата, че с общи усилия и труд
ще успеем да възвърнем доверието на обществото и да съградим отново един
независим съд, който да работи по европейски стандарти.

Независимостта на съда е пътят към утвърждаване на върховенството на
закона и основата на правовата държава. Изграждането на независима и стабилна
съдебна власт се постига, с осъзнаване на предизвикателствата, пред които сме
изправени и отговорността, която носим за разрешаването на проблемите,
свързани със съдебната реформа. През изминалата година стремежът на
магистратите и служителите в Районен съд гр.Лом, бе осигуряване на ефективен
достъп до правосъдие, отчетност и прозрачност на работните процеси.
Магистратите и служителите работиха с чувство за отговорност и принадлежност
към екипа.

Административен ръководител
Председател на
Районен съд гр.Лом:

/С. Камарашка/


