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                                                 Заповед №161/18.06.2013г. 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 
     НА РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА  

 
ЗА ПЕРИОДА  

2013 г. – 2017 г. 
 

Този стратегически план има за задача да отрази основните цели и приоритети на Районен  съд – Монтана за периода 2013-2017 
година и е разработен въз основа на: 

 Стратегия за реформа в съдебната система;  
 Закона за съдебната власт;  
 Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор; 
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 Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища;  

                        ИСУК, разработена по проект „Разработване на ИСУК за РС, ОС и АдмС в РБ”, подпроект  на проект „Усъвършенстване 
на работните процеси в съда”, финансиран от Фондация „Америка за България”, приета от Висш съдебен съвет с решение по протокол 
№17 от 19 април 2012г. 

 Настоящият план е изготвен при отчитане постигнатите до момента положителни резултати в дейността на съда.   
Стратегическият план подлежи на актуализиране в резултат на промяна в приоритетите, целите и дейностите за постигането им .  
Стратегическият план отразява визията, която съдът се стреми да изгради в своето развитие - ефективна, прозрачна и достъпна 

съдебна дейност, насочена както към отстояване авторитета и независимостта на съда, така и към повишаване на общественото 
доверие  в работата на РС-Монтана. 

 
 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА: 
 
 

1. ПОЛИТИКА И ПЛАНИРАНЕ  
Подобряване работата на съда чрез прилагане на политики и планиране в областта на човешките, материалните и 
информационните ресурси. 
2. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 
Оптимизиране управлението на съда за постигане на ефикасност, бързина и прозрачност на правораздавателния процес 
3. УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
Поддържане и повишаване нивото на компетентност на съдиите и съдебните служители в Районен съд – Монтана, подобряване 
организацията на работа на съдебната администрация, ефективно използване на информационните технологии за подобряване 
качеството на правораздавателната дейност, ефективно и целесъобразно използване на материалните ресурси. 
4. СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ 
Оптимизиране процеса на управление на делата, повишаване на качеството и бързината на правораздаването чрез активното 
участие на вещите лица и съдебните заседатели. 
5. ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ 
Подобряване административното обслужване на граждани и улесняване достъпа им до съдебна информация. 
6. ПОВИШАВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО В РАБОТАТА НА СЪДА 
Повишаване на общественото доверие в Районен съд – Монтана чрез вътрешно-организационни мероприятия, работа с медиите, 
осигуряване на публичност на работата на съда и укрепване на общественото доверие. 
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ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ В ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА. 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ 
1. ПОЛИТИКА И ПЛАНИРАНЕ 

 
Цел 1 

Съдът има и прилага стратегически план. 
Дейности: 
Съдът използва, разглежда и актуализира подходящи управленски политики; въвел е система за измерване на работата си и 
използва резултатите в процеса на планиране: 
- Прилагане на мерки за намаляване забавянето на делата в Районен съд – Монтана; 
- Спазване на  установените в работата на съда времеви стандарти при образуване, насрочване и отлагане на делата, както 
и при изготвяне на съдебните актове по приети за решаване дела.  
 
                                                                                                                                   Срок: постоянен 
                                                                                                                                   Отг. Административен ръководител;  

       Заместник на административния ръководител;     
                                                                                                                                   Съдии 
                                                                                                                                            
 
- Изготвяне на ежемесечни справки за спрените дела. 
                                                                                                                                    Срок: след приключване на всеки месец 
                                                                                                                                    Отг. Адм. секретар;   

Деловодители от службите „Деловодство” в 
Гражданско и Наказателно отделение на РС 
Монтана  

 
Съдът използва мнението на граждани, които имат досег със съда, становищата на представители на адвокатски колегии и 
други институции при отчитане на работата му. 
 
                                                                                                                                     Срок: след приключване на годината при  
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                                                                                                                                     изготвяне на отчет за изпълнението на  
                                                                                                                                     стратегическия план 
                                                                                                                                     Отг. Зам. административен ръководител; 
                                                                                                                                     Адм. секретар 
 
Публикуване на стратегическия план на съда на Интернет страницата на РС Монтана 
                                                                                                                                   Срок: 30.07.2013 г. 
                                                                                                                                   Отг. Системен администратор 
 
Цел 2 
Съдът планира, взема управленски решения и изготвя бюджет въз основа на статистическата информация. 
Дейности: 
Използване на статистически справки  за броя на възложените, свършените, отложените дела по съдии,  за срока за 
изготвянето на съдебните актове, както и за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите за 
съответните шестмесечия на годината.  
                                                                                                                                    Срок: след приключване на всяко шестмесечие 
                                                                                                                                    Отг. Административен ръководител на съда; 
                                                                                                                                           Адм. секретар; 
                                                                                                                                           Постоянно действащи комисии при 

 РС Монтана от съдебни 
 служители за изготвяне на статистически 

                                                                                                                                            справки и сведения 
                                                                                                                                            
Използване на данните от статистическите сведения за: 
Промяна в разпределението на отговорностите на съдебните служители 
                                                                                                                                          Срок: при необходимост 
                                                                                                                                          Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                           Заместник на  административния 

 ръководител; 
Адм. секретар                                                     

Промяна в бъдещия бюджет на съда 
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                                                                                                                                          Срок: при необходимост 
                                                                                                                                          Отг. Гл. счетоводител 
 
Статистиката следва да се използва при общи срещи на съдиите, за да се измерва с нея свършената работа и сроковете 
                                                                                                                                         Срок: при провеждане на годишно отчетно     
 събрание, както и при провеждане на  
                                                                                                                                         регулярни срещи на съдиите 
                                                                                                                                         отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                         Заместник на  административния 

 ръководител                                                         
 Цел 3 
Съдът прави оценка на вътрешната организация и администриране на работата. 
Дейности: 
 
Поемане от служителите на част от функциите на съдиите по движението на делата.  
                                                                                                                                            Срок: постоянен 
                                                                                                                                            Отг. Административен ръководител и 

 Заместник на  административния  
ръководител на съда 

                                                                                                                                                   Адм. секретар; 
                                                                                                                                                   Съд. служители от специализираната  
                                                                                                                                                   администрация 
Опростяване и оптимизиране на работните процеси и процедури, в т.ч. системата за документооборот, преоценка на 
използваните формуляри. Съдът има и прилага: 
 Вътрешни правила за управление и организация на дейността в РС – Монтана 
                                                                                                                                           Срок: постоянен 
                                                                                                                                             Актуализиране  при необходимост 
                                                                                                                                             Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                                Работна група в състав: 

Заместник на административния 
 ръководител; 
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Адм. секретар 
Главен счетоводител 
Сист. администратор 
 

 Вътрешни правила за докуменотооборота по съдебни дела и движението на други книжа 
                                                                                                                                              Срок: постоянен 
                                                                                                                                              Актуализиране  при необходимост 
                                                                                                                                              Отг. Административен ръководител; 

 на съда  
                                                                                                                                                Работна група в състав: 

Заместник на административния 
 ръководител; 
Адм. секретар 
Главен счетоводител 
Сист. администратор 

 Процедури за осъществяване и правила за документиране на предварителен контрол за законосъобразност 
                                                                                                                                              Срок: постоянен 
                                                                                                                                              Актуализиране  при необходимост 
                                                                                                                                              Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                              Адм. секретар 
 Вътрешни правила за реда и документооборота при изплащане на средства за вещи лица и съдебни заседатели, 
служебни защитници, свидетели, освобождаване на гаранции и върнати държавни такси 
                                                                                                                                              Срок: постоянен 
                                                                                                                                              Актуализиране  при необходимост 
                                                                                                                                              Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                               Гл. счетоводител 
 Вътрешни правила за документооборота в РС – Монтана 
                                                                                                                                              Срок: постоянен 
                                                                                                                                              Актуализиране  при необходимост 
                                                                                                                                              Отг. Административен ръководител  

 на съда;                                                     
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Работна група в състав: 
Заместник на административния 
 ръководител; 
Адм. секретар 
Главен счетоводител 
Сист. администратор 

 
Наблюдение и анализ на ефективността на управлението на съда и в частност на съдебната администрация 
                                                                                                                                                                      Срок: постоянен; анализиране по време 
на периодични срещи на ръководството на съда; анализ в годишен отчетен доклад за работата на съда 
                                                                                                                                              Отг. Административен ръководител; 
 
Цел 4 
Съдът управлява финансовите ресурси и изготвя програмно ориентиран бюджет. 
Дейности: 
 
Съдът разработва бюджетни прогнози, които обезпечават изпълнението на стратегическия план 
                   Срок: определен от ВСС 
                                                                                                                                                                         Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                                  Гл. счетоводител 
 
Съдът ежегодно изготвя бюджет, като съобразява същия с резултатите от извършен одит  
                                                                                                                                                 Срок: определен от ВСС 
                                                                                                                                                                         Отг. Административен ръководител; 

 Гл. счетоводител 
                                                                                                                                                   
Съдът изготвя отчет за изпълнение на бюджета  
                                                                                                                                                  Срок: ежемесечни, тримесечни и  
 годишни отчети 
                                                                                                                                                   Отг. Административен ръководител; 

 Гл. счетоводител 
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Цел 5 
Съдът анализира ефекта от нови политики и законодателни решения и информира компетентните органи. 
Дейности: 
 
С цел обсъждане на общи проблеми и тяхното влияние върху работата на съда, за разглеждане на нови законодателни 
актове и политики, за формулиране на препоръки и предложения за законодателни промени: 
 
- Провеждане на срещи на съдиите от РСМонтана  
- Провеждане на срещи на съдиите по отделения в РСМонтана 
                                                                                                                                  Срок: постоянен 
                                                                                                                                  Отг. Административен ръководител на съда; 
                                                                                                                                          Зам. административен ръководител; 
- Периодични срещи на съдиите от съдилищата в съдебния район, разглеждащи граждански или наказателни дела 
                                                                                                                                     Срок: постоянен 
                                                                                                                                     Отг. Административен ръководител на съда; 
                                                                                                                                             Зам. административен ръководител; 
Участие на съдиите от РС – Монтана в конференции на национално или регионално ниво, работни срещи и др. 
                                                                                                                                     Срок: постоянен                                                      
                                                                                                                                     Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                             Зам. административен ръководител; 
  

2. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 
Цел 6 
Ръководството на съда развива управленски и лидерски умения. 
Дейности: 
 
Периодични срещи на ръководството на съда и служители с управленски функции. Работа в екип. 
                                                                                                                                                                   Срок: постоянен                                               
                                                                                                                                            Отг. Административен ръководител; 
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Участие на ръководството на съда и служителите с управленски функции в обучения, развиващи управленски и лидерски 
умения, изготвяне на бюджет, умения за водене на преговори и др. 
                                                                                                                                            Срок: постоянен                                                       
                                                                                                                                            Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                                                  Координатори за обученията 
 
Цел 7 
Утвърждаване на водещата роля на съдебния администратор/административния секретар. 
Дейности: 

 

Провеждане на периодични срещи между административния ръководител и административния секретар с цел 
подобряване работата на съда и съдебната администрация 

                                                                                                                                              Срок: постоянен                                         
                                                                                                                                              Отг. Административен ръководител; 

                                                                                                                            Адм. секретар 

Административният секретар организира провеждането на редовни срещи на съдиите и ръководството за обсъждане на 
актуални въпроси. 

                                                                                                                                        Срок: постоянен                                                           
                                                                                                                                        Отг. Административен ръководител; 

Адм. секретар                                                     

Административният секретар  прави преглед на административните и управленски процедури и участва в подобренията 
им. 

                                                                                                                                           Срок: при необходимост                                        
                                                                                                                                           Отг. Адм. секретар 
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Административният секретар  организира провеждането на срещи на съдебните служители с ръководството за 
обсъждане на актуални въпроси. 

                                                                                                                                           Срок: при необходимост                                       
                                                                                                                                           Отг. Административен ръководител;  

                                                                                                                                                           Адм. секретар  

Административният секретар  организира провеждането на срещи на съдебните служители за обсъждане на актуални 
въпроси 

                                                                                                                                           Срок: при необходимост 
                                                                                                                                           Отг. Адм. секретар 

                                                                                                                                                           

Административният секретар  участва в разработване на  механизъм за разпределяне на дейностите между отделните 
звена и съдебни служители. 
                                                                                                                                                                  Срок: при необходимост                                        
                                                                                                                                           Отг. Административен ръководител;  
                                                                                                                                                                  Адм. секретар 
 
Цел 8 
Ръководството на съда развива ефективни работни отношения с всички лица, институции и организации, които взаимодействат с 
него. 
Дейности: 
 
Съдът организира и участва в срещи, съвместни дейности , обучения и др. с институции, които си взаимодействат в процеса 
на правораздване – адвокатура, прокуратура, полиция, държавни и общински институции, НПО и др. 
                                                                                                                                           Срок: регулярно или при необходимост 
                                                                                                                                 Отг. Административен ръководител на 

 съда;  
Заместник на административния 
 ръководител на съда 
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ІІІ. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ 
Цел 9 
Съдът анализира работата си, за да предвиди необходимия бюджет и ефективно управление на човешките ресурси. 
Дейности: 
 
Съдът има и прилага вътрешни правила за управление на човешките ресурси 
                                                                                                                                             Срок: постоянен 
                                                                                                                                              Актуализиране при необходимост 
                                                                                                                                                                    Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                              Адм. секретар  
Прилагане на механизъм за стимулиране към по-добри резултати на магистратите и съдебните служители – поощрения и 
мотивация: 
- Прилагат се вътрешни правила за организация на работната заплата в РС – Монтана 
- кутия за сигнали, предложения и похвали  
- повишаване в ранг; повишаване в длъжност 
                                                                                                                                              Срок: постоянен 
                                                                                                                                              Актуализиране на правилата при необходимост 
                                                                                                                                                                     Отг. Председател;                                          

 Работна група в състав: 
Заместник на административния 
 ръководител; 
Адм. секретар 
Главен счетоводител 
Сист. администратор 

 
Изготвяне на справки за работата на съдиите  
                                                                                                                                             Срок: шестмесечни 
                                                                                                                                                                   Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                             Адм. секретар;  



                                                                                                                                             Постоянно действащи комисии за 
 статистически сведения 

Прилагане на Методика за атестиране на съдебните служители 
                                                                                                                                              Срок: постоянен                                             
                                                                                                                                              Актуализиране при необходимост 
                                                                                                                                                                     Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                              Адм. секретар; 

Постоянно действаща комисия за 
атестиране на съдебни служители 

Прилагане на правила за подбор и наемане на съдебни служители в РС – Монтана 
                                                                                                                                              Срок: постоянен 
                                                                                                                                              Актуализиране при необходимост 
                                                                                                                                                                     Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                              Комисии, назначени със заповед от 

 адм. ръководител за 
 провеждане на конкурс 
 Адм. секретар 

Прилагане на процедури по провеждане на конкурси за назначаване на съдебни служители. 
                                                                                                                                        Срок: постоянен 
                                                                                                                                        Отг. Административен ръководител на съда; 
                                                                                                                                                Комисии за допускане до конкурси и  
                                                                                                                                                за провеждане на конкурси, назначени 
                                                                                                                                                от Административен ръководител 

 на съда; 
                                                                                                                                                Адм. секретар 
Цел 10 
Съдът насърчава повишаването на квалификацията на съдии и служители чрез първоначално и последващо обучение. 
Дейности: 
 
Определяне на координатори по обученията 
                                                                                                                                               Изпълнено 
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                                                                                                                                               Промяна на координаторите по         
                                                                                                                                               обученията-  при необходимост 
                                                                                                                                               Отг. Административен ръководител 
 
Разработване, актуализиране  и прилагане на план за обученията на съдиите и съдебните служители с отчет за 
изпълнението. Използване на различни средства и методи за събиране на информация за нуждите от обучения – чрез 
дискусия, попълване на заявки, анкети и др. 
                                                                                                                                               Срок: всяко шестмесечие 
                                                                                                                                               Отг. Адм. секретар 
Съдът прилага различни методи на обучение: обучения на място, обучения «стъпка по стъпка» за новопостъпили служители, 
първоначално обучение за съдии, текущи обучения на съдии и съдебни служители от НИП и др. обучаващи организации 
                                                                                                                                               Срок: постоянен 
                                                                                                                                               Отг. Административен ръководител и 

координатори  по    обучения                      
В съда се съобразяват утвърдените правила за участие в обучения на НИП. Информация за планирани обучения за съдии и 
съдебни служители, покани за обучения от различни организации се предоставя на всички магистрати и служители. 
                                                                                                                                               Срок: постоянен 
                                                                                                                                               Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                               Адм. секретар 
Цел 11 
Съдът прилага политики за използването на информационните технологии. 
Дейности: 
 
Поддържане на актуални  писмени правила по отношение на управлението на информацията, използване на компютърното 
оборудване и достъп до него на съдиите и служителите, които се утвърждават от Административният  ръководител на съда. 
Поддържане на  актуален опис на наличната техника в РС Монтана. 
Осигуряване на  служебен достъп до информация, правила за работа и вътрешен ред на служебната страница на съда.  
 
                                                                                                                                        Срок: постоянен 
                                                                                                                                        Актуализиране на правилата при необход. 
                                                                                                                                        Отг. Системен администратор 
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Определяне на нуждите от офисен софтуер, хардуер, лицензи; актуализация на софтуера и хардуера за подобряване 
работата на съда и при необходимост планиране на покупка/осигуряване на същите. 
Обучение на съдиите и съдебните служители за работа с  офисен софтуер, използван в съда. 
 
                                                                                                                                             Срок: постоянен 
                                                                                                                                             Отг. Системен администратор 
Внедряване на Автоматизирана система за управление на делата, одобрена от ВСС. 
 
                                                                                                                                            Изпълнено 
 
Използване на деловодна  програма - САС, одобрена от ВСС, от всички съдии и съдебни служители, чиято дейност е 
свързана със съдебното производство. 
                                                                                                                                           Срок: постоянен 
                                                                                                                                           Отг. Административен ръководител; 

 Заместник на административния 
 ръководител; 

                                                                                                                                           Системен администратор 
Използване на деловодна  програма – JES  от ДСИ и съдебните служители от СИС при РС Монтана. 
Срок: постоянен 
                                                                                                                                           Отг. Административен ръководител; 

 Заместник на административния 
 ръководител; 
ДСИ - ръководител 

                                                                                                                                           Системен администратор 
 
 
Осигуряване нормалното функциониране на автоматизирана система за управление на делата САС и деловодна  програма - 
JES. 
 
                                                                                                                                            Срок: постоянен 
                                                                                                                                            Отг. Системен администратор 
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Внедряване и използване на специализиран софтуер в счетоводството на съда 
                                                                                                                                           Срок: постоянен 
                                                                                                                                           Отг. Главен счетоводител 
 
Използване на ел. подписи за нуждите на финасово-счетоводния отдел и за работата на специализираната съдебна 
администрация. Съдът е определил лицата и целите, за които ще се използват ел. подписи.  
Подновяване на договорите за удостоверителни услуги. 
                                                                                                               
                                                                                                                                            Срок: договорите за удостоверителни 
услуги се подновяват след изтичането им или при смяна на служителите, на които е възложено използването на ел. подпис 
                                                                                                                                            Отг. Административен ръководител; 

Адм. секретар 
Съдът има и прилага правила за изпращане на призовки и съобщения  чрез електронен пощенски адрес по реда на ГПК и 
същите са публикувани на Интернет страницата на съда. 
                                                                                                                                           Срок: постоянен 
                                                                                                                                           Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                           Системен администратор 
Съдът прилага система за дословен запис на съдебните заседания /с изкл. на дела, съдържащи КИ/ 
                                                                                                                                           Срок: постоянен 
                                                                                                                                           Отг. Системен администратор; 
                                                                                                                                           Съдии-докладчици; 
                                                                                                                                           Съдебни секретари 
С оглед изпълнението на посочените принципи за осигуряване на публичност, състезателност и равнопоставеност на 
страните в процеса, допълнително са монтирани  монитори в съдебните зали на  Районен съд Монтана в двете сгради, 
предоставени за ползване от съда на ул.Граф Игнатиев 4 и в Съдебна палата Монтана, съответно в Гражданско и в 
Наказателно отделение на РС Монтана, които да осигурят непосредствен достъп на страните за проследяване съставянето  
на протокола  в съдебно заседание. 
                                                                                                                                           Срок: изпълнено 
                                                                                                                                           Отг. Системен администратор; 
                                                                                                                                           Съдии-докладчици; 
                                                                                                                                           Съдебни секретари 
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Осигуряване на служебен достъп до правила за работа и вътрешен ред, графици и др. чрез поддържане на служебна 
страница, достъпна от локалната мрежа на съда 
                                                                                                                                            Срок: постоянен 
                                                                                                                                            Отг. Системен администратор 
Цел 12 
Съдът управлява материалните ресурси ефективно и прозрачно. 
Дейности: 
 
Съдът има и прилага писмени правила за поемане на задължения и извършване на разходи при осигуряване на материални 
ресурси 
                                                                                                                                           Срок: постоянен 
                                                                                                                                           Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                           Адм. секретар; 
                                                                                                                                           Главен счетоводител  
 
Съдът периодично оценява сигурността на сградата и на работещите в нея и предприема мерки за повишаването й. 
Прехвърляне на риска чрез застраховка на съдебните сгради от МП. 
Изграждане на пожароизвестителна инсталация в съдебните сгради, предоставени за ползване от РС Монтана в Съдебна 
палата Монтана и на ул.Граф Игнатиев №4.   – изпълнено.                                 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                           Срок: ежегодно 
                                                                                                                                           Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                           Адм. секретар  
 
Съдът има и прилага правила и механизми за своевременно уведомление при извънредни ситуации, както и план за работа 
в условията на извънредни ситуации. 
  
                                                                                                                                           Срок: механизмите се прилагат при  
 необходимост 
                                                                                                                                           Отг. Административен ръководител; 
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                                                                                                                                           Адм. секретар   
Съдът има и прилага Стратегия за управление на риска в РС  Монтана. 
Съдът има и периодично актуализира риск-регистър. 
Съдът има и периодично актуализира план за действие/противодействие на риска  
                                                                                                                                           Срок: преглед на стратегията, риск – 
регистъра и плана за действие – всяко шестмесечие; доклад за изпълнението на стратегията – ежегодно 
                                                                                                                                           Отг. работна група, определена със  
                                                                                                                                           заповед на Административен ръководител 
на РС Монтана 

ІV. СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ 
Цел 13 
Съдът използва система за управление и контрол на делата. 
Дейности: 
Внедряване на деловодна  програма САС за управление на делата, одобрена от ВСС. 
 
                                                                                                                                            Изпълнено 
 
Използване на деловодна  програма САС за управление на делата, одобрена от ВСС, от всички съдии и съдебни служители, 
чиято дейност е свързана със съдебното производство. 
                                                                                                                                           Срок: постоянен 
                                                                                                                                           Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                                   Адм. секретар 
 
Осигуряване нормалното функциониране на деловодна програма САС за управление на делата, одобрена от ВСС. 
 
                                                                                                                                            Срок: постоянен 
                                                                                                                                            Отг. Системен администратор 
Прилагане на мерки за намаляване забавянето на делата в Районен съд – Монтана. 
Спазване на  установените в работата на съда времеви стандарти при образуване, насрочване и отлагане на делата, както и 
при изготвяне на съдебните актове по приети за решаване дела.  
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                                                                                                                                   Срок: постоянен 
                                                                                                                                   Отг. Съдии-докладчици  
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
 
Изготвяне на ежемесечни справки за спрените дела. 
                                                                                                                                    Срок: след приключване на всеки месец 
                                                                                                                                    Отг. Съдии-докладчици 
                                                                                                                                            Адм. секретар 
                                                                                                                                            Деловодители от служба „Деловодство” в 
ГО и НО на съда 
 
Наблюдение и контрол върху изпълнението на мерките за намаляване забавянето на делата и спазване на времевите 
стандарти. 
                                                                                                                                   Срок: постоянен 
                                                                                                                                   Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                   Заместник на административния ръководител 
 
Съдът запознава обществеността с политиката си по отношение на намаляване забавянето на делата. 
Публикуване на Интернет страницата на съда на Правила за случайно разпределение на делата, Правила за публикуване 
на съдебните актове на РС Монтана, Правила за изпращане на призовки и книжа чрез електронен пощенски адрес, 
електронен регистър на делата по чл.235, ал.5 от ГПК и др. вътрешни актове, касаещи  разпределението и  разглеждането 
на делата в РС– Монтана, както и публикуване на справки за заседания, справки за дела и др. актуална информация.  
                                                                                                                                   Срок: постоянен 
                                                                                                                                   Отг. Системен администратор 
 
                                                                           
Цел 14 
Съдът насочва страните към възможни способи за ускорено решаване на спорове. 
Дейности: 
 

 18 



Съдът разяснява способите за съдебно и извънсъдебно ускорено решаване на спорове. Указване на страните по 
първоинстанционни гр.д. за възможностите за разрешаване на спора чрез медиация или друг способ за доброволното му 
уреждане. 
                                                                                                                                  Срок: постоянен 
                                                                                                                                  Отг. Съдии; 
                                                                                                                                  Съдебни служители от специализираната 
администрация 
 
 
 
Цел 15 
Съдът прилага механизми за ефективното участие на вещите лица в процеса на правораздаване. 
Дейности: 
 
Административното ръководство на съда и вещите лица обсъждат възникнали проблеми 

                                                                                                                                           Срок: постоянен 

                                                                                                                                           Отг. Административен ръководител;  

Заместник  на административния 
ръководител  

Цел 16 
Съдът прилага механизми за ефективно участие на съдебните заседатели. 
Дейности: 
 
Съдът участва активно в изготвянето на списъка на съдебните заседатели. Преди изтичане края на мандата на съдебните 
заседатели, съдът прави предложение до ОС Монтана за определяне  броя на съдебните заседатели и  събира съответните 
документи от общинските съвети; изпраща проекто-списък на Окръжен  съд- Монтана за избор на съдебни заседатели за 
Районен съд – Монтана. 
                                                                                                                                Срок: през 2015 г. 
                                                                                                                                Отг. Адм. ръководител; 
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                                                                                                                                Адм. секретар 
 
Съдът има и  прилага вътрешни правила за организация на работата и поведението на съдебните заседатели. 
                                                                                                                               Срок: постоянен 
                                                                                                                               Актуализиране при необходимост 
                                                                                                                               Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                               Адм. секретар 
Административното ръководство на съда  провежда срещи със съдебните заседатели 
                                                                                                                               Срок: постоянен  
                                                                                                                               Отг. Административен ръководител; 

Адм. секретар 
Съдът има и  прилага вътрешни правила за определяне  на съдебните заседатели на принципа на случайния избор, 
съобразявайки разпоредбите на чл.72 от Закона за съдебната власт. 
                                                                                                                               Срок: постоянен 
                                                                                                                               Актуализиране при необходимост 
                                                                                                                               Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                               Адм. секретар 
 
Съдът осигурява обучение на съдебните заседатели 
                                                                                                                                Срок: при започване мандата на съд. заседатели  
 и текущо 
                                                                                                                                Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                Адм. секретар 

V. ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ 
Цел 17 
Съдът подобрява административното обслужване на граждани. 
Дейности: 
 
Съдът създава, оповестява и използва механизми, по които гражданите могат да подават оплаквания и предложения и 
по които съдът разглежда основателните оплаквания и предложения. 
Съдът поддържа Интернет страницата си и актуализира информацията по достъпен за гражданите начин. 
                                                                                                                                 Срок: постоянен 



                                                                                                                                Отг. системен администратор 
Съдът взема предвид становището на адвокатската колегия, медиите и обществеността за подобряване на 
административното обслужване. Поставени са  кутии  за сигнали,  предложения, похвали и оплаквания и в двете сгради на 
РС Монтана. 
                                                                                                                                Срок: ежеседмична проверка на кутиите 
                                                                                                                                Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                 Комисия, назначена със заповед на  
                                                                                                                                 Председателя 
 
Съдът има онлайн-кутия  за предложения и оплаквания в Интернет страницата си, които се вземат предвид при подобряване 
административното обслужване на гражданите.  

 Срок: постоянен 
 Административен ръководител; 

                                                                                                                                Отг. системен администратор 
Съдът поддържа антикорупционна работна среда – има монтирани антикорупционни кутии в двете сгради на съда, 
които се отварят ежеседмично от комисия, назначена със заповед на административния ръководител и при наличие на 
сигнали се изпращат на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” при ВСС. 

 
Срок: постоянен 
Отг. Административен ръководител; 

                                                                                                                                 Комисия, назначена със заповед на  
                                                                                                                                 Административен ръководител  
Съдът предприема инициативи за повишаване на общественото доверие в съда: 
Ден на отворените врати – ежегодно; 
Конкурс за детска рисунка на тема: „Как си представям българския съдия” ; 
Симулативен наказателен процес – съвместни инициативи с деца от основните училища в гр.Монтана. 
 
Цел 18 
Съдът предоставя информация и помощ на гражданите чрез службите на РС Монтана, чрез информационни табла в двете сгради на 
съда, на страницата на съда в Интернет и по телефона. 
Дейности: 
Службите на РС Монтана са с непрекъснато работно време от 8.30 часа до 17.00 часа. 
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Съдебните служители от специализираната администрация носят табелки с имената и длъжността си. 
 
 
Съдът поддържа Интернет страницата си и актуализира информацията по достъпен за гражданите начин. 
                                                                                                                                Срок: постоянен 
                                                                                                                                Отг. системен администратор 
Съдът предоставя справки по дела и информация на гражданите чрез службите си, чрез информационни табла.  
                                                                                                                                   Срок: постоянен 
                                                                                                                                   Отг. съдебни служители от специализираната 
администрация 
Съдът  предприема инициативи за повишаване на общественото доверие в съда – участие в проекти на гражданското 
наблюдение, в т.ч. Проект „Правосъдие близо до хората”  на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение гр.Разград, 
осъществен с подкрепата на ВСС. 
                                                                 
Цел 19 
Съдът прилага процедури за достъп до съдебна информация. 
Дейности: 
 
Съдът обучава съдебните служители и прилага правила за достъп до съдебни документи и информация, съобразени с 
действащите нормативни актове /заповеди - за справки по движението на делата, за обявяване на съдебни актове след 
подписването им; правила за работа с класифицирана информация/. 
                                                                                                                                  Срок: постоянен 
                                                                                                                                  Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                  Адм. секретар 
Съдът води регистър по закона за достъп до обществена информация. 
                                                                                                                                 Срок: постоянен 
                                                                                                                                 Отг. съдебен служител, определен със заповед  
                                                                                                                                 на Административен ръководител 
Съдът е определил свой говорител, който осъществява връзка и при необходимост срещи с медиите. 
                                                                                                                                 Срок: постоянен 
                                                                                                                                 Отг. говорител  на съда 
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Поддържане на електронно копие на различните видове наръчници на сървъра на съда и осигуряване на достъп до тях на 
всеки съдия и служител  чрез локалната компютърна мрежа. 
Оповестяване съдържанието на наръчниците на Интернет страницата на съда. 
                                                                                                                                  Срок: постоянен 
                                                                                                                                  Отг. Системен администратор 
 
Осигуряване на достъп на гражданите до  наръчниците на хартиен носител в службите на съда. 
                                                                                                                                    Срок: постоянен 
                                                                                                                                     Отг. Съд. служители от служби 
                                                                                                                                                 „Деловодство” и „Архив” 
 
  Съдът оповестява размера на съдебните такси във всички служби от специализираната администрация. 
                                                                                                                                     Срок: постоянен 
                                                                                                                                     Отг. Адм. секретар, системен администратор и 
                                                                                                                                      служителите от служби 
                                                                                                                                      „Деловодство” и „Архив” 
 
В съда има указателни табели и информация, свързана с функциите на съда 
                                                                                                                                     Срок: постоянен 
                                                                                                                                     Отг. Адм. секретар 
Цел 20 
Съдът създава условия за достъп на хора с увреждания. 
Дейности: 
 
Съдът оценява състоянието на материалната база с оглед достъпа на хора с увреждания и въвежда нови процедури и 
технологии, когато е подходящо. 
                                                                                                                                 Срок: постоянен /при възможност за 
нововъдения и наличие на средства/ 
                                                                                                                                 Отг. административен ръководител; 
административен секретар и главен счетоводител 
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Цел 21 
Съдът осигурява специални условия за работа с деца. 
Дейности: 
 
Съдиите и съдебните служители се обучават за работа с деца. 
                                                                                                                                Срок: постоянен 
                                                                                                                                Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                Координатори по обученията 
Цел 22 
Съдът създава правила за работа с лица от уязвими групи. 
Дейности: 
 
Съдът информира посочените в целта групи граждани и обществеността за техните права по подходящ начин. 
Поставяне на информационни табла в сградата на РС – Монтана, указващи правата на жертви на престъпления. 
                                                                                                                                       Изпълнено 

VІ. ПОВИШАВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО В РАБОТАТА НА СЪДА 
Цел 23 
Съдът работи прозрачно. 
Дейности: 
 
Съдът предприема инициативи за повишаване общественото доверие в съда 
                                                                                                                                       Срок: постоянен 
                                                                                                                                       Актуализиране при необходимост от 
                                                                                                                                       работна група 
                                                                                                                                       Отг. Административен ръководител; Работна 
група 
 
Оповестяване на работното време на съответно  място във всички служби от специализираната администрация на РС-
Монтана. 
Непрекъснато обслужване на граждани в рамките на установеното работно време на отделните служби и осигуряване на 
дежурен служител по време на обедната почивка. 
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Контрол върху спазването на работното време. 
                                                                                                                                      Срок: постоянен 
                                                                                                                                      Отг. Адм. секретар 
 
Оповестяване и поддържане на актуална информация за работното време на РС Монтана на Интернет страницата на съда. 
                                                                                                                                       Срок: постоянен 
                                                                                                                                       Отг. Системен администратор 
Съдебните служители имат табелки с имената  и длъжността; легитимират се със служебна карта при изпълнение на 
задълженията си.  
                                                                                                                                       Срок: постоянен 
                                                                                                                                       Отг. Адм. секретар 
Съдът публикува актовете си на Интернет страницата на РС Монтана и в централен интерфейс в страницата на ВСС при 
спазване на вътрешни правила за публикуването им. 
                                                                                                                                       Срок: постоянен 
                                                                                                                                       Отг. системен администратор; 
                                                                                                                                       Служители, определени със заповед 
                                                                                                                                       на Административния  ръководител на съда 
Съдът разпечатва протоколи от случайното разпределение на делата чрез САС и ги прилага към делата. 
                                                                                                                                        Срок: постоянен 
                                                                                                                                        Отг. Административен ръководител и 

 заместник на административния 
 ръководител; 

                                                                                                                                         деловодители от служба „Деловодство” в 
двете отеления на РС Монтана; 
Съдът прилага принципът на случайното разпределение на делата, чрез програма, одобрена от ВСС  и при спазване на 
вътрешни правила за случайно разпределение на делата. 
                                                                                                                                       Срок: постоянен 
                                                                                                                                       Отг. Ръководители на състави  
Съдът публикува информация за провеждани конкурси за назначаване на съдебни служители и други за популяризиране на 
мероприятия и прозрачност в дейността си. 
                                                                                                                                       Срок: постоянен  
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                                                                                                                                       Отг. Системен администратор 
Съдът публикува на Интернет страницата си годишните доклади за отчитане на дейността на РС Монтана. 
                                                                                                                                       Срок: ежегодно до края на мес. февруари 
                                                                                                                                       Отг. Системен администратор 
Цел 24 
Съдът прилага правила за отчетност и противодействие на корупцията. 
Дейности: 
 
Съдът прави оценка на риска от корупционни практики /риск регистър и план за противодействие на риска/. 
                                                                                                                                       Срок: всяко шестмесечие 
                                                                                                                                       Отг. работна група по управление на риска 
 
Съдът публикува на Интернет страницата си декларации на съдебните служители по Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 
                                                                                                                                       Срок: постоянен 
                                                                                                                                       Отг. Системен администратор  
 
 
 
Периодична проверка на Кутията за сигнали и предложения, до която имат достъп всички граждани. 
 
                                                                                                                                       Срок: седмично 
                                                                                                                                        Отг. Комисия, определена  
                                                                                                                                        от Административния ръководител на съда 
 
Периодична проверка на Кутията за сигнали за корупция до Висш  съдебен съвет. 
                                                                                                                                         Срок:  всяка седмица                                          
                                                                                                                                         Отг. Комисия, определена  
                                                                                                                                                 от Административния ръководител на 
                                                                                                                                                 съда  
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Периодична проверка на он-лайн кутия за сигнали и предложения, функционираща на Интернет страницата на съда. 
                                                                                                                                         Срок: постоянен 
                                                                                                                                         Отг. Системен администратор 
Съдът разглежда постъпили жалби и сигнали. 
                                                                                                                                         Срок: постоянен 
                                                                                                                                         Отг. Административен ръководител; 
                                                                                                                                         Заместник на административния  
                                                                                                                                         ръководител  
 
Приемане на граждани от Административния ръководител на съда в оповестен по подходящ начин приемен ден. 
                                                                                                                                         Срок: всеки понеделник  от 10-12 часа 
                                                                                                                                         Отг. Административен ръководител  
 

 
НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН: 

 
 

1. Измерване и отчитане на извършеното по плана. 
 

Срок:  
Изготвяне на отчет в края на всяко шестмесечие. 
Показателни за постигнати резултати са данните 
от месечни и годишни статистически  
сведения; доклади на Инспектората към ВСС, 
доклади на ОС-Монтана и др. контролни органи 
Отг. за изготвяне на отчет за изпълнението на 
стратегическия план: 
Заместник на Административния ръководител; 
Работна група 

 
 

 27 



 28 

2. Анализиране на причините за неизпълнение на набелязаните инициативи по плана и предприемане на мерки за 
тяхното изпълнение. 

 
Срок: постоянен 
Отг. Заместник на Административния 
ръководител; Работна група 

 
3. Осъществяване на контрол 

 
Срок: постоянен 
Отг. Административен ръководител на РС 
Монтана  


