30.06.2017 г.
РАЙОНЕН СЪД - ЛОВЕЧ ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО ПРИСЪСТВЕНО
РЕГИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ НАЦИОНАЛНИЯ
ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

На 30.06.2017 г., в зала 105, в Съдебната палата в гр.Ловеч, се проведе
първото регионално обучение организирано и финансирано от Националния
институт на правосъдието, в партньорство с Районен съд -Ловеч, по проект
„Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на
правосъдието". Темата на семинара бе „Доказателства и доказателствени
средства в наказателния процес. Производство по чл. 306, ал.1 от НПК
(включване в кумулацията на Европейски присъди-изтърпени и неизтърпени" , с
лектор г-жа Лада Паунова - съдия във ВКС. В обучението взеха участие съдии и
прокурори от Окръжен съд-Ловеч и Окръжна прокуратура-Ловеч, както и съдии
и прокурори от районните съдилища и прокуратури в Ловеч, Троян, Тетевен и
Луковит. След приключване на семинара всички участници получиха
сертификати за преминатото обучение.
На този етап регионалните обучения се утвърждават като важен
компонент в програмата за текуща квалификация на магистратите и съдебните
служители и традиционно се посрещат с изключителен интерес от страна на
съдилищата и прокуратурите в региона.
Целта на партньорството с НИП в рамките на регионалната програма е да
осигури възможност за координация и оптимизация на обучителните ресурси на
съдилищата, съобразно конкретните нужди на правораздаването по места.

Снимки от събитието : 1,2,3,4,5

От 03.05.2017 r. в бюрото за съдимост при Районен съд Ловеч е инсталиран ПОС терминал за приемане на
картови плащания за държавни такси по чл. 19 от Тарифа № 1 към ЗДТ: за издаване на удостоверение, свидетелство
за съдимост, препис и фотокопие от документи по дела. За плащанията чрез устройството не се дължи такса за
превод, комисионни или друг вид банкови такси.

29.12.2016 г.
На 22.12.2016 г. в заседателна зала на Окръжен съд Ловеч, находяща се в сградата на Съдебната палата в
Ловеч, се проведе пресконференция по проект Образователна програма „Съдебната власт-информиран избор и
гражданско доверие". На нея присъстваха наставниците по проекта за PC Ловеч и Окръжен съд Ловеч-съдия
Цветомира Велчева и за РП Ловеч и Окръжна прокуратура Ловеч-прокурор Кирил Петров, както и
обучителите-съдия Йовка Казанджиева, съдия Пламен Пенов, прокурор Бойко Василев, както и председателя на PC
Ловеч-съдия Мария Шолекова. Община Ловеч бе представена от г-жа Данова. На събитието присъства и
юрисконсулта на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. От
страна на местната журналистическа общност присъстваше предствител на Общинско радио. Наставниците и
обучителите представиха отчет за свършеното до момента по програмата и предстоящите дейности по нея.
Участниците заяви своите очаквания програмата да разшири обхвата си и да постигне заложените цели, свързани с
повишаване правна култура на гражданите и изграждане доверие в съдебните институции.
Информация за изявленията на участниците по представяне реализацията на
програмата може да бъде получена на следния електронен адрес^
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1487714

20.12.2016 г.
На 22.12.2016 г. от 14,30 ч. в заседателна зала на Окръжен съд Ловеч, намираща се на третия етаж в
сградата на Съдебната палта в гр. Ловеч, ще се проведе просконфренция по проект Образователна програма
„Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие". На срещата ще присъстват лектори и наставници по
проекта от Районен съд Ловеч, Окръжен съд Ловеч, Районна прокуратура Ловеч и Окръжна прокуратура Ловеч.
Поканени за участие са представители на Регионален инспекторат по образование Ловеч и Община
Ловеч-партньори по проекта, както и местни и централни медии.

