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 Дейността на Районен съд гр. Свищов през 2014г.  

беше  насочена към гарантиране на бързо, ефективно и 
справедливо съдопроизводство , запазване на авторитета на 
българския съд като институция, използване на модерните 
стандарти в правораздаването. И през тази година основните 
принципи в работата на магистратите и служителите беше в 
максимална степен да защитят правата и интересите на 
гражданите и обществото, да осигурят равен достъп до 
правосъдие, както и да повишат общественото доверие в 
съдебната институция, в резултат на което  отчитаме 
следното: 

 
 
 
І. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 
 1. Брой  дела за разглеждане през 2014г. 
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 През 2014 година в  съда са разгледани общо 1521 

дела, от тях - 1025 граждански и 496 наказателни дела. 
Годината е започанала със 154 бр. висящи дела, от които  81 
бр. граждански и 73 бр.-наказателни дела. Новообразуваните 
дела са 1367 бр., от които 944 бр.-граждански и 423 бр.- 
наказателни дела. Преимуществено са разглеждани /над  90%/  
дела по описа на съда за  текущата година. 

  
 
         

Година дела за 
разглеждане 

наказателни 
дела 

граждански 
 дела 

дела от 
предходна  
година 

Новообразуван
и дела 

2014 г.     1521 бр.     496 бр.   1025 бр.   154 бр.       1367 бр. 
2013 г.     1603 бр.     604 бр.   999 бр.   149 бр.       1454 бр. 
2012 г.     1971 бр.     765 бр.   1206 бр.   150 бр.       1821 бр. 
2011 г.     2057 бр.      682 бр.   1375 бр.   175 бр.       1882 бр. 
2010 г.     2044 бр.      630 бр.   1414 бр.   193 бр.       1851 бр. 

 
 
 1.1 Новообразувани дела 
 
  През   2014 г. са постъпили за разглеждане  1367 

дела, от които 423 наказателни дела и  944 граждански дела.    
 
 
 

Година Новопостъпили 
дела 

наказателни 
дела 

Граждански 
 Дела 

2014г. 1367 бр. 423 бр. 944 бр. 
2013г. 1454 бр. 542 бр. 912 бр. 
2012г. 1821 бр. 708 бр. 1113 бр. 
2011г. 1882 бр. 630 бр. 1252 бр. 

        
   Сравнявайки 2014г. с последните години следва да се 

отбележи, че броят новообразувани дела е леко намален. 
Докато от 2008г. до 2011г. е налице един постоянен темп на 
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увеличение на постъпленията от дела, то от 2012г. до 
настоящия момент се наблюдава обратната тенденция.  

 През 2014г. са постъпили 87 бр. дела по-малко спрямо  
2013г. ,т.е. намаляването е с около 6%, което не е съществена 
разлика, докато предходната година сме отчели намаляване с 
около 25%- през 2013г. са постъпили 367 бр. дела по-малко от  
2012г. 

  През 2014г. е запазена статистиката от предходни 
години  да намалява броят на наказателните дела от всички 
видове- постъпили са 119 дела по-малко спрямо 2013г. При 
частните  граждански дела  през годината не се отчита 
намаление, броят им е близък с този от предходната година, 
като общо са постъпили  32 граждански дела повече спрямо 
2013г. 

  
 Разбито по видове новообразувани дела, справката 

има следния вид : 
 

Видове Брой 
Граждански дела 
по общия ред 

223 бр. 

Производства по 
чл.310 от ГПК 

32 бр. 

Частни 
граждански дела 

96 бр. 

Дела по чл.410 и 
417 от ГПК  

593 бр. 

Наказателни общ 
характер 

132 бр. 

Наказателни 
частен характер 

8 бр. 

Дела по 78 А от 
НК  

32 бр. 

Частни 
наказателни дела  

73 бр. 

ЧНД-разпити   85 бр. 
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Административно 
наказателен 
характер  

93 бр. 

 
 
 

 
  Анализирайки данните данните за постъпления по  

гражданските дела се установява следното: Като цяло са 
постъпили близък брой граждански дела по общия ред в 
сравнение с предходните години – 255 бр., при 291 бр. за 
2013г.,   272 бр. за 2012г. Няма особеност и при видове искове, 
които се предявяват. Относително идентични са 
постъпленията на искове по СК- 98 бр., облигационни -72 бр., 
вещните-13 бр. , делбените-12 бр., по  Закона за закрила на 
детето-28 бр., Закона за защита от домашно насилие- 9 бр., 
Кодекс на труда-15 бр.  

     
         Основен дял при гражданските дела - около 65 %  са 

частните граждански дела, особено заповедните производства 
по чл.410 и чл.417 от ГПК. При частните граждански дела 
през отчетната година се наблюдава леко увеличение на 
постъпленията- 68 бр. повече. През 2014 година са постъпили 
689 бр., при 621 бр. за 2013г., при 841 бр. за 2012г. Броят на 
заповедните производства от въвеждането им като процедура 
с новия ГПК от 2008г. нарастваше ежегодно до 2011г., след 
което започна спад, особено чувствителен през 2013г. През 
отчетната година цифрите са близки с 2013г., но има леко 
повишение. 
  

 Общият брой постъпили наказателни дела от 
всички видове е 423 бр., при 542 бр. за 2013г. и  708 бр. за 
2012г. 

        Намалението е при всички видове без изключение. 
        През 2014г. са постъпили 132 бр. наказателни общ 

характер дела,  което е с 16 бр. по-малко от 2013г. , когато са 
били 148 бр. Районна прокуратура Свищов е внесла в съда 45 
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обвинителни  акта  и 87 предложения за споразумения. Две 
наказателни общ характер дела са образувани по обвинителни 
актове, изготвени от Плевенска окръжна прокуратура, 
съответно РП Горна Оряховица. Не са образувани наказателни 
дела със значим обществен интерес. 

Броят на НЧХД  е 8 , като през 2013г. са били 15.  
 По-малък е броят на внесените предложения за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание на основание чл.78А от НК- 32 , 
при 45 бр. предходната година.  

 
При частните наказателни дела- по предложения за 

налагане на мерки за неотклонение, групиране на наказания, 
жалби против постановления на РП Свищов за прекратяване 
на наказателни производства, искания за разкриване на 
банкова тайна намалението не е значително-73бр. , при  87 
броя  през 2013г.  

 
Намалял е броят на разпитите пред съдия- 85бр. при 

103бр. за 2013г. 
  
При АНХД тенденцията е променена. Докато от 2009г. 

до 2012г. непрекъснато нарастваше броят обжалвани 
наказателни постановления на различни контролни органи, то 
през 2013г. е отчетено, че жалбите са значително  по-малко. 
През 2014г. са намалели и спрямо 2013г. с 51 броя. Постъпили 
са 93 бр. при 144 бр. за 2013г. и  229 бр. за 2012г.  Най-много 
през 2014г. бяха  по жалби против НП, издадени от РУ на 
МВР  Свищов по ЗДвП и на  Митница Свищов по  ЗАДС. 

  
     Внесени са и 2 дела по УБДХ.  
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  2. Брой на свършените дела – граждански, 
наказателни. 

 
  През 2014г. в Свищовски районен съд са 
приключени  общо 1397 бр., от тях -  гражданските  дела са 
944 бр. , а наказателните – 453 бр.  
 
 
Година решени дела наказателни 

дела 
граждански 

 дела 
2014 г.        1397 бр.       453 бр.      944 бр. 
2013 г.        1450 бр.       531 бр.      919 бр. 
2012 г.        1821 бр.       701 бр.      1120 бр. 
2011 г.        1907 бр.       625 бр.      1282 бр. 

 
 
    През 2014г. са решени с 53 дела по-малко от колкото 
през 2013г., но това се дължи на намаленото постъпление.   
Следва да се отбележи , че приключените през годината дела 
са с 30 бр. повече от новообразуваните, и това са наказателни 
дела. При гражданските дела цифрите съвпадат- постъпили са 
944 бр. и са приключени 944 бр.   
 

 2.1 Брой решени дела в 3- месечен срок 
 

  От  свършените 1397 дела ,  в 3-месечен срок са 
приключени 1255 дела , което съставлява 90 % и е 
изключително добър показател. Следва да се отчете, че в 
тримесечния срок се включва и постановяване на съдебния 
акт, което свидетелства, освен за експедитивното разглеждане 
на делата и за срочното изготвяне на решения от съдиите.   

 Има разлика в продължителността на разглеждане 
на отделните видове дела. При гражданските дела като цяло  
процентът е 94 %,  при наказателните  е 81 %. 

  Частните граждански се решават 100% в 
тримесечен срок. 100% в тримесечен срок са решени и 
бързите производства по ГПК, които са били 26 бр. 
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  При гражданските дела по общия ред процентът е 
по-нисък -  80 %.  

 
 При наказателните общ характер дела процентът е 

84%. 83 бр. НОХД са по внесени от прокуратурата 
предложения за споразумения, които по принцип се 
разглеждат в едноседмичен срок. 26 НОХД са по реда на 
бързо и 2 по реда на незабавно производство, които също се 
приключват в едноседмичен срок. 

 Най-бавно се разглеждат наказателните частен 
характер дела- 20%, което снижава общия показател. В 3 
месечен срок са приключили 2 бр. от решените 10, като това 
до голяма степен зависи от поведението на страните.   

 Делата по чл. 78А от НК по принцип приключват с 
едно съдебно заседание. През 2014г. са приключени 36 
бр.,като 32 бр. са в 3 месечен срок, или 89%. 

 Всички  ЧНД също са решени в 3-месечен срок.  
 При АНХД – от 113 бр. свършени дела, 61 са в срок 

до 3 месеца, което е 54%. Този процент е снижен спрямо 
предходни години. При този тип дела , както и при НЧХД 
приключването и броят съдебни заседания в голяма степен 
зависи от страните. През отчетната година образуваните  
АНХД са по-малко, но са с по-голяма фактическа сложност и 
обем, което наложи назначаване на експертизи и събиране на 
допълнителни доказателства. Фактор за отлагане на делата е и 
обстоятелството, че административно-наказващите органи са 
със седалище в други населени места- Велико Търново, 
Плевен , Русе, съответно и свидетелите по актовете пътуват и 
това често води до отлагане на съдебни заседания поради 
невъзможност за явяването им.  

 Изложените данни показват, че СвРС е запазил 
традиционно добрите си показатели при спазване на 
инструктивните срокове.  90% е един изключително висок 
процент дела, които са постъпили в съда и в тримесечен срок 
са с  обявявен съдебен акт в срочната книга, съответно в 
деловодната програма. В останалите 10%, решени над 3 
месечен срок  са включени дела, които реализират по-голяма 
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фактическа и правна сложност, налага се явяване в съдебно 
заседание на много лица, чието събиране понякога е трудно, 
дела, които през определен период са били спрени и т.н. Тук 
следва да се отбележи, че през цялата 2014г. съдът е работил в 
намален състав и от към магистрати и от към съдебни 
служители. Едната съдийска бройка през цялата година беше 
вакантна, както и през голяма част от годината съдебните 
секретари, който по щат са 4 , бяха двама.   

 
 

2.2. Брой решени дела с акт по същество  
 

        От приключените през 2014г.  1397 дела, с акт по 
същество са завършили 1191 дела, а 206 дела са прекратени. 
Процентът на решените по същество към общо приключените 
е 85%.  

 
    

     
Година 

с акт по 
същество

 
гражданск
и  
дела 

 
наказателн
и дела 

 2014 г. 1191 бр. 859 бр. 332 бр. 
 2013 г. 1243 бр. 857 бр. 386 бр. 
 2012 г. 1575 бр. 1036 бр. 539 бр. 
 2011 г. 1688 бр. 1205 бр. 483 бр. 

 
 

              От приключените 944 граждански дела , 859 са с 
акт по същество, а 85 бр. – са прекратени.  В процентно 
отношение – 92 %  от общо свършените граждански дела са 
приключени  с акт по същество . От решените по същество 
179 бр. са граждански дела по общия ред и 680 бр. по частни 
граждански дела.  

  От приключените 453 наказателни дела , 332 са 
решени по същество, а 121 бр. са прекратени. 73 % 
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наказателни дела са решени с акт по същество спрямо 
приключените наказателни дела.  
  
 

2.3. Брой прекратени дела  
  

 Общо 206 дела са прекратени, от които 85 бр. са 
гражданските и 121 бр. наказателните. Процентът на 
прекратените спрямо приключените през годината е около 14 
%.  

 От прекратените 85 граждански дела - 25 са поради 
постигната между страните съдебна спогодба, в 20 от 
случаите е направено оттегляне или отказ от иска, предвид 
извънсъдебно уреждане на спора, или са били спрени по общо 
съгласие на страните и с изтичане на 6 месечен срок, в който 
не е подадена молба за възобновяване са прекратени. 15 дела 
са прекратени и изпратени по подсъдност на други съдилища. 
Като цяло не са много /5/ случаите, когато делото е 
прекратено, поради неотстраняване в срок на нередовности по 
исковата молба, след многократни указания. През годината 
няма прекратени и изпратени на Председателя на ВТОС за 
определяне на друг равен съд поради отвод на всички съдии. 
   За сравнение  прекратените граждански дела през    
2011г. са били 77 бр., 2012г.- 84 бр., 2013г.- 62 бр., т.е. около 
13-15 % от приключилите през съответната година 
гражданските дела са по спогодба или прекратени по други 
причини. През отчетната година броят на прекратените е 
увеличен спрямо 2013г. , но е по голям броят на постигнатите 
спогодби. 
 
        Свършените наказателни  дела чрез прекратяване са 
121 бр., което съставлява 27%. 
             От тях  98 са НОХД и са прекратени поради 
приключване на делото със споразумение. В 83 от случаите 
делото е внесено в съда със споразумение, а в 15  същото е 
постигнато в хода на делото. 
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              6 НЧХД са прекратени, поради помирение или 
оттегляне на тъжбата. 
          Прекратени са 10  ЧНД. 
   5 са прекратените АНХД- поради просрочие на 
жалбата или изпращане на делото по подсъдност. 
    Броят на прекратените наказателните дела през 
последните години нараства. Тенденцията 2009-2011г. около 
16-18 % да приключват по споразумение или прекратени по 
други причини е променена - процентът прекратени спрямо 
приключили е 23 през 2012г., 27 % -през 2013г. и 2014г.  Това 
се дължи на значителния брой споразумения по наказателни 
общ характер дела, спрямо внесените обвинителни актове.  
 

    Няма върнати дела на прокуратурата на основание 
чл.249 от НПК от разпоредително заседание и на основание 
чл. 288 от НПК. 
    
 

 3. Висящи в края на отчетния период 
 
 В края на 2014г. са останали 124 дела. Това са дела, 

постъпили последните два месеца на годината, които са 
насрочени за разглеждане през първите месеци на 2015г. 

  Всяка календарна година приключва, като остават 
определен брой висящи дела, като за Свищовски районен съд 
цифрата е около 150, както се е наложило през последните 
години. Висящността в края на годината е в нормални рамки, 
още повече е по-малко в сравнение с предходни години, 
въпреки обстоятелството , че съдът е работил с непълен щат.  
Разбито по видове дела- най-много са гражданските 82 бр., 
следвани от АНХД - 17 бр. и НОХД- 15 бр.  

  От останалите висящи към 31.12.2014г.  124 дела, 
120 са по описа за 2014г. , 3 граждански дела са образувани в 
края на 2013г.  и само 1 наказателно общ характер дело е по 
описа за 2013г. 

От всичко гореизложено, считам , че няма забавяне на 
дела, както наказателни, така и граждански. Напротив  делата 
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се разглеждат изключително бързо, като се спазват всички 
законови срокове. По принцип делата се разпределят в деня на 
постъпването им или на следващия ден, насрочват за първо 
заседание в месечен срок  от постъпването, като  при отлагане 
срокът е максимум едномесечен. Определенията по чл.140 от 
ГПК по гражданските дела се изготвят в максимум 5 дневен 
срок. Актовете по частните граждански и частни наказателни 
дела се изготвят в тридневен срок.  Създадената организация 
за разпределение и движение на делата в СвРС е успешна, 
резултат от което е незначителният брой дела, чието 
разглеждане продължава по дълго.  

 
   4.Брой обжалвани и протестирани дела , 
резултати от въззивна и касационна проверка 
   
      Общия брой обжалвани и протестирани дела през 
годината е 161, от които 82 граждански и 79 наказателни дела.  
През 2013г. броят на обжалваните пред горна инстанция дела 
е сходен- 164. Разликата е, че броят на обжалваните решения 
по граждански дела е по-голям 82 срещу 67 през 2013г. ,но 
пък  броя обжалвани решения по АНХД пред 
Административен съд В.Търново е по-малък 42 бр. срещу 66 
бр.през 2013г. При останалите видове дела данните са 
идентични. 
          От обжалвани 82 актове по граждански дела , 71 
бр.   са граждански дела по общия ред  и 11 бр. частни 
граждански дела. Обжалваните съставляват 8 % от 
приключените граждански дела. Следва да се отчете, че 
обжалваните 11 частни граждански дела са около 1,6 % от 
приключените 689, докато при спорните производства по 
общия ред този процент е 28 %.  Тези показатели са завишени 
спрямо предходните години.  
         По част от жалбите, постъпили през календарната 
година няма резултат, като са се върнали такива изпратени 
през 2013г. През отчетния период в съда са върнати 52 от 
обжалваните граждански дела.  От върнатите дела –актовете / 
решения или определения/  по   41 бр.  са изцяло потвърдени, 
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а  7 са отменени или обезсилени, в останалите 4 случая са 
потвърдени в една част , отменени в друга. Процентът на 
изцяло потвърдените актове  спрямо върнатите през годината 
е 80 % . Считаме, че горното е показател за законосъобразната 
дейност на съдиите, постановили решения, като се има 
предвид, че няма профилиране при разглеждане на делата.  
   В отделна справка поименно са отчетени 
персоналните резултати на всеки съдия , със съответните 
индекси. 

   
  Обжалваните, съответно протестирани актове по 
наказателни дела през годината са общо 79 бр. , което 
представлява 17 % от приключените дела, като следва да се 
отбележи че голяма част от тях не подлежат на обжалване. 
Основният  дял е на жалбите против решения по АНХД- 42 
бр., т.е. обжалвани са около 40% от решените 113 дела.  
Против присъди по НОХД са подадени 19 бр.  жалби или 
протести, което е над 50% от приключилите с присъди 36 
НОХД. По НЧХД са постъпили 3 бр. жалби, против 
определения по ЧНД- 10 бр. и против решения по 78 А от НК-
5 бр. Броят на обжалваните през 2014г. актове е по-малък от 
този през 2013г. , когато страните не са били доволни от 97 
съдебни акта. Както се посочи по горе вариращият  брой се 
обуславя от жалбите против решения по АНХД , които са 42 
бр. при 66 бр. за 2013г.   
   При другите дела- НОХД, НЧХД, ЧНД, НАХД по 
чл.78А от НК броят на обжалваните актове е идентичен с 
предходните години.  

   През отчетния период от ВТОС /съответно от ВКС/ 
са върнати  общо 73 дела, с обжалвани или притестирани 
актове- присъди и определения. 

          От  12  обжалвани присъди по наказателни общ 
характер дела, които са по описа за 2014г. и 2013г. , 9 присъди 
са потвърдени изцяло, 2 са изменени и 1 е отменена. 

   Върнати са 8 ЧНД – определения по чл. 243 от 
НПК, като 7 са потвърдени и 1 е отменено.  
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    5 са НАХД по чл.78А от НК -всички са 
потвърдени. 

 
  Най-много са обжалваните НАХД пред 

Административен съд В.Търново и от тях през годината са 
върнати 45 дела , като 34 решения са потвърдени и  11 са 
отменени.    
  Общият извод е, че около 80 % от обжалваните 
актове по наказателни дела, вкл. АНХД са потвърдени изцяло, 
което е много добър показател, изключвайки АНХД -90% са 
потвърдени изцяло.  
 
  

 5. Структура на наказаната престъпност. 
 
 През 2014г. СвРС е  решил с присъда или по 

споразумение 134 наказателни общ характер дела.  
   -видове и брой по глави от НК 
  По Глава втора -Престъпленията против личността  са 
разгледани 6 дела -  4 бр. новообразувани и 2 - от 2013г. 
Решени са 3 с присъда и 1 по споразумение, като са осъдени 6 
лица. 
 По Глава трета -Престъпления против правата на 
гражданите – разгледано е и решено 1 дело със споразумение, 
като е осъдено 1  лице. 
 
 По Глава четвърта -Престъпления против брака, 
семейството, младежта – образувано е 1 дело, приключило с 
присъда, като е наложено наказание на 1 лице. 
 
 По Глава пета- престъпления против собственосттта 
  При наказателните общ характер дела са значителен дял- 
42 бр. са постъпили , останали несвършени от предходен 
период 6, общо за разглеждане 48 бр. Решени са 41 дела, от 
които 16 с присъда и 25 със споразумение. Осъдени са 58 лица 
и двама са оправдани. 
 По Глава шеста- престъпления против стопанството- 
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разгледани са 13 дела, новообразувани 10 дела и 2 от 
предходен период. Приключили са 12 дела, 4 с присъда и 8 
със споразумение ,  осъдени са 14 лица и едно лице е 
оправдано. 
 По Глава седма- престъпления против финансовата, 
данъчната и осигурителна система- няма образувани дела. 
 По Глава осма - престъпления против дейността на 
държавни органи, обществени организации- Образувани са 6 
дела, като 5 са приключили  по споразумение и са наложени 
наказания на 5 лица. 
  По Глава девета- документни престъпления- внесен е 1 
обвинителен акт, делото е приключило с присъда, като е 
наложено наказание на 1 лице. 
 По Глава десета -престъпления против реда и 
общественото спокойствие. Образувани са 2 дела, които не са 
приключили. 
           По Глава единадесета-  общоопасни престъпления, 
които съставляват основния дял наказателни общ характер 
дела - общо са разгледани 71 дела, от които 54 бр. в 
транспорта и 14 по чл.354а ал.5 или чл.354в ал.5 от НПК/ 
държане на наркотични вещества, или отглеждане на растения 
в нарушение на Закона за контрол над наркотичните вещества 
и перкусорите/ . Решени са 69 дела и 2 са останали висящи. По 
делата за престъпления в транспорта, основно по чл.343б от 
НК са приключени 53 дела, като са осъдени 53 лица. По 13-те 
приключени дела , свързани с отглеждане и разпространение 
на наркотични вещества са осъдени 13 лица, 1 с присъда и 12 
по споразумение.  
 

Общо през 2014г. по наказателни общ характер дела на 
първа инстанция са съдени  159 лица, от които 155 са осъдени 
и 3 са  оправдани и 1 е признат за виновен и не му е наложено 
наказание, съгласно разпоредбата на чл.183 ал.3 от НК. 
Наложени са следните наказания:  на 77 лица е наложено 
наказание лишаване от свобода до 3 години, като в 20 случая 
наказанието е ефективно и в 57 е условно.Няма налагано 
наказание лишаване от свобода над 3 години.  На 59 лица е 
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наложено наказание пробация , на 9 – глоба, на 10-други 
наказания, предимно обществено порицание на непълнолетни 
подсъдими. Видът и размерът на определените наказания е 
идентичен в сравнение с предходните  години, което се 
определя от спецификата на района и извършваните 
престъпления. Значителният брой наложени наказания 
пробация, както и кратките срокове лишаване от свобода до 
голяма степен се дължи на големия брой одобрени 
споразумения- 98, по които са наложени наказания на 107 
лица. По реда на съкратено съдебно следствие съдът е   
произнесъл 4 присъди.  

 На 32 лица са наложени административни 
наказания на основание чл.78А от НК . Има 3 оправдателни 
решения. 

  
 
 6.Относителен дял на осъдителните присъди 

спрямо внесените прокурорски актове. 
  
 През 2014г. в СвРС са произнесени 36 присъди и са 

одобрени 98 споразумения /внесени с предложение за 
споразумение и постигнати в съдебно заседание/. От тези 36 
присъди- 32 са осъдителни , 2 са изцяло оправдателни, по една 
е оправдан един от подсъдимите, и по една не е наложено 
наказание, съгласно разпоредбата на чл.183 ал.3 от НК. 
Относителният дял на осъдителните спрямо произнесените 
присъди е  92 %. Предходната година е бил 98% ,  при 1 
оправдателна присъда и 34 осъдителни. Ако отнесем 
осъдителните присъди към всички образувани НОХД /в т.ч. и 
споразумения/ процентът е 98%.  Данните са близки до 
миналогодишните, въпреки че оправдателните присъди са 
повече, но е запазена тенденцията внесените обвинителни 
актове да са подкрепени с доказателства, при което процентът 
оправдателни присъди е минимален. 

  По решените 36 дела по внесените от 
прокуратурата  предложения  за налагане на административни 
наказания на основание чл.78А от НК- са признати за виновни 
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и наказани 32 лица и 3 лица са оправдани, и едно дело е 
прекратено.  

  
 
  
  7.Оправдателни присъди 
 
 През 2014г. са произнесени 2 изцяло оправдателни  

присъди, и една по която е  оправдан един от подсъдимите. 
 Конкретно, това са: 
- по НОХД 361/2013г.  с обвинение по чл.198 ал.1,вр. 

чл.63 ал.1 т.3 от НК. Присъдата е протестирана от РП Свищов 
и потвърдена от ВТОС. 

- по НОХД 9/2014г.  с обвинение по чл.216 ал.1, пр.1 от 
НК. Присъдата е протестирана от РП Свищов и потвърдена от 
ВТОС. 

- по НОХД 213/2014г. е оправдан един от подсъдимите  с 
обвинение по чл.195 ал.1, т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.63 ал.1 т.3 
от НК. Присъдата е протестирана от РП Свищов и делото е 
изпратено във ВТОС. 

 
 Оправдателните присъди са единични случаи и не 

могат да се направят изводи за трайна практика от пропуски в 
работата на органите от досъдебното производство и внасяне 
на обвинителни актове, неподкрепени с доказателства.   

  
  
 
 
  ІІ. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТ  
                  

 1. Средна натовареност за съдебния район и на 
съдиите. 
  

   През годините от 2009г. до 2011г. включително 
постъплението от дела бележеше постоянен темп на 
увеличение, докато от 2012 година, през 2013г. и през 
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отчетната 2014г. се наблюдава намаляване на постъплението 
от дела. Разликата с предходната 2013 година  е 87 броя по-
малко постъпили дела, което като относителна цифра спрямо 
общия брой не бележи голямо намаление, но показва 
тенденция към намаление.  Щатът на съда , който от 2006г. до 
септември 2013г. беше 5 съдии,  претърпя промяна, като от 
септември 2013г. е съкратена една бройка за съдия, т.е. 
щатната численост е 4 съдии. През цялата 2014г. съдът е 
работил в състав от трима съдии, като едната бройка 
целогодишно беше вакантна. 
  В табличен вид е представена натовареността на 
съдиите  според разгледани и решени дела, по щат и в 
действителност според отработените човекомесеци за 
последните три години. 

 
Година Разгледани

дела 
Натовареност 

по щат 
Действителна 
натовареност 

   2014 г.   1521 бр.      31,69 бр.      42,25 бр. 

   2013 г.   1603 бр.      33,40 бр.      34,11 бр. 

   2012 г.   1971 бр.      32,85 бр.      38,65 бр. 
 

Година Решени 
дела 

Натовареност 
по щат 

Действителна 
натовареност 

    2014 г. 1397 бр. 29,10 бр. 38,81 бр. 
    2013 г. 1450 бр. 30,21 бр. 30,85 бр. 
    2012 г. 1821 бр. 30,35 бр. 35,71 бр. 

 
 
  От данните се установява, че натовареността на 
съдебния район е нормална за щат от 4 съдии, и идентична с 
натовареността от предходни години, когато щатът е бил 5 
съдии, а потъпленията на дела по -големи. Реално през цялата 
2014г. са работили само 3 съдии, съответно действителната 
натовареност и спрямо разгледаните и спрямо решените дела 
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е доста по-висока от средната натовареност на райнните 
съдилища, извън областните центрове.  
 В Свищовски районен съд няма разделение на 
гражданска и наказателна колегия, т.е. на съдиите се 
разпределят по равно дела от всички видове. При запълнен 
щат от 4 съдии , на база 12 месеца следва да се разпределят 
ежемесечно около 30 дела, да се разглеждат около 32 дела и  
да се решават около 30 дела. През 2014г. съдът е работил в 
намален състав , с една незаета бройка през цялата година, 
отработените човекомесеци са 36, което е довело до 
повишаване на действителната натовареност. На практика 
съдиите са разглеждали по 42-43 дела месечно и са решавали 
по 38-39 дела.  Освен това следва да се отчете, че тези 
изчисления са на база 12 месеца, докато реално се отработват 
по-малко от 11 месеца , предвид годишните отпуски. 
Приспадайки годишният отпуск , ежемесечно са разглеждат 
около 50 дела от съдия и се решават около 42-43 дела.   
  
 Натовареноста на съдиите е представена в табличен вид .           

През отчетния период постъпленията на граждански и 
наказателни дела по съдии и средномесечното постъпление на 
един съдия на база 12 месеца, е както следва: 
 
 

  №                 Съдия граждански наказателни Общо средномесечно

  1. Теодора Стоянова 254 бр.  130 бр. 384 бр.  32,00 бр. 

  2. Пенка Йорданова 372 бр.         144 бр. 516 бр.         43,00 бр. 

  3. Диана Радева 318 бр.         149 бр. 467 бр.     39,00 бр. 

 
  Делата се разпределят чрез програмата за случаен 
избор Law choice, като процентите са определени съгласно 
Заповед на председателя. Съгласно Заповедта на всички се 
разпределят 100% дела от всички видове, с изключение на 
Председателя  Т.Стоянова, на която до месец юли 2014г. -от 
гражданските дела по общия ред се разпределяха 50% и от 
наказателните общ и частен характер дела -75%, за останалите 
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видове-по 100%.От месец юли 2014г. от всички видове се 
разпределят по 90%.  Разликите в броя постъпили наказателни 
дела идват от различния брой разпити пред съдия, които  се 
разпределят на дежурния съдия, а при гражданските- от 
заповедните производства , разпределяни също на дежурен 
съдия по време на съдебната ваканция. През отчетната година 
разликите в броя разпределени граждански дела идват-при 
Т.Стоянова от намаления процент, а между П.Йорданова и 
Д.Радева- от заповедни производства , решени от Йорданова 
по дежурство.   
 

 Действителната натовареност спрямо общия брой 
разглеждани дела за всеки съдия е, както следва: 

 
  №                 Съдия граждански наказателни Общо Средномесечно 

  1. Теодора Стоянова 268 бр. 148 бр. 416 бр. 34,67 бр. 

  2. Пенка Йорданова 403 бр. 171 бр. 574 бр. 47,83 бр. 

  3. Диана Радева 354 бр.  174 бр. 528 бр. 44,00 бр. 

 
 Действителната натовареност на съдиите в Районен 

съд – Свищов спрямо общия брой свършени дела на база 12 
месеца е, както следва: 

 
  №                 Съдия граждански наказателни Общо Средномесечно 

  1. Теодора Стоянова 251 бр. 139 бр. 390 бр. 32,50 бр.  

  2. Пенка Йорданова 371 бр. 155 бр. 526 бр. 43,83 бр. 

  3. Диана Радева 322 бр. 156 бр.  478 бр. 39,83 бр. 

   
 

        От приложените таблици се установява, че 
разпределението на дела е равномерно, като беше отбелязано, 
че при наказателните дела разликите се получават от 
разпределените по дежурство разпити пред съдия, а при 
гражданските също от разгладаните по дежурство частни 
граждански дела по време на съдебната ваканция. Тази 
натовареност е изчислявана на база 12 месеца, като по 



 20

принцип всички са ползвали отпуск и действителено са 
отработени  по по-малко от 11 месеца, което води до 
завишаване на гореописаните данни.  
  

 1.2 Оценка за дейността на съда по показателите 
натовареност- качество 
  

 В Свищовски районен съд няма профилиране на 
съдебните състави, като от години всички съдии разглеждат и 
граждански и наказателни дела. През отчетната година 
натовареността е значително повишена, с оглед незапълнения 
щат, като с оглед положените усилия, същото не е повлияло в 
отрицателен аспект на качеството на съдебните актове.  През 
2014г. са приключени общо 1397 дела, от които с акт по 
същество 1255 дела, от което следва , че ежемесечно /на база 
12 месеца/  един съдия е решавал по 35 дела с акт по 
същество. 
       Общия брой обжалвани и протестирани дела от 
всички видове през годината е 161, от тях 82 граждански дела 
и 79 наказателни дела. Обжалваните дела са 13 % от решените 
с акт по същество. По горе са описани резултатите от 
обжалвани и протестирани съдебни актове, като е отчетено, че 
над 80%  от обжалваните дела са потвърдени от горни 
инстанции. Това е един много добър показател, при 
положение, че зад тези проценти отменени или изменени 
съдебни актове стоят малък брой дела- 2 решения по 
граждански дела, 5  определения по граждански дела , 11 
решения по АНХД, 1 определения по наказателни дела и 1 
отменена и 2 изменени присъди.  
 

  1.3 Оценка за дейността на съдиите по 
показателите натовареност- качество  

   
   Въпреки намаления състав през годината  съдиите 

структурираха работата си така, че не се забави  
съдопроизводството и не се понижи качеството му. Следиха 
непрекъснато измененията в законодателството и съдебната 
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практика и положиха усилия за повишаване на 
професионалната си квалификация. В резултат на това, 90 % 
от делата са решени в 3 месечен срок , както и над 80 % от 
обжалваните дела са потвърдени от горните инстанции, което 
от своя страна налага извод за висок професионализъм. 

 
 Съдиите в Районен съд – Свищов са разгледали и 

решили през отчетния период, свършили в 3 месечен срок 
граждански и наказателни дела, и имат резултати от 
обжалваните дела, както следва: 
 
 

  №                 Съдия Дела за разглеждане Свършени дела 
Свършени дела в 3 

месечен срок 
Резултат от 

обжалвани дела

  Гр.д. Н.д. общо Гр.д. Н.д. общо Гр.д. Н.д. общо Потв. Изм. Отм. 

  1. Теодора Стоянова 268  148 416 251 139 390 241 119 360 24 4 4 

  2. Пенка Йорданова 403 171 574 371 155 526 350 122 472 31 4 9 

  3. Диана Радева 354   174 528 322 156 478 296 127 423 41 3 5 

 
 

  Теодора Стоянова е разгледала 416 дела. 
Приключила е 390 дела, от които НОХД- 41 бр., НЧХД- 2 бр.,  
АНХД-37 бр., дела по 78 А от НК- 9 бр.,ЧНД/в т.ч. разпити/- 
50 бр., гр.д.- 57 бр. и ч.гр.д.- 194 бр. През годината са върнати 
32 обжалвани дела, 75% от обжалваните актове са потвърдени 
изцяло. 

През 2014г. и е извършена периодична атестация и с 
Решение на ВСС по Протокол № 30/3.07.2014г. и е определена 
оценка “Много добра”. 

 
     Пенка Йорданова е разгледала 574 дела. 

Приключила е 526 дела, от които НОХД- 46 бр., НЧХД- 3 бр., 
АНХД- 39бр., дела по чл.78 А от НК-13 бр.,ЧНД/в т.ч. 
разпити/- 54 бр.,  98 гр.д. и 273 ч.гр.д. През годината са 
върнати 44 обжалвани дела, като 70%  са потвърдени.  
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   Извършена и е периодична атестация и с Решение на 
ВСС по Протокол № 13/20.03.2014г. и е определена оценка 
“Много добра”. 

 
  Диана Радева  е разгледала 528 дела. Приключила е 

478 дела, от които НОХД- 45 бр., НЧХД-5 бр., АНХД- 36 бр., 
дела по чл.78 А от НК-14 бр.,ЧНД/в т.ч. разпити/- 56 бр., 100 
гр.д. и 222 ч.гр.дела.  През годината са върнати 49 обжалвани 
дела , като 84 % от  обжалваните актове са потвърдени.  

Извършена и е периодична атестация и с Решение на 
ВСС по Протокол № 38/11.08.2014г. и е определена оценка 
“Много добра”. С Решение на ВСС по Протокол № 
50/6.11.2014г. е повишена на място в ранг „съдия в 
Апелативен съд”.  

  
 
 

  2. Съдебно-изпълнителна служба 
    

         В СвРС има един държавен съдебен изпълнител, 
като по щат длъжността се заема от Магдалена Иванова. От 
месец август 2014г. Магдалена Иванова е в отпуск поради 
бременност и раждане, като това затрудни функционирането 
на службата. През второто шестмесечие на 2014г. длъжността 
се изпълняваше от наличните трима съдии по график, 
съгласно заповеди на Административния ръководител, за 
което сме уведомявали Министерство на правосъдието. 
Съответно беше направено предложение до Министъра на 
правосъдието за назначаване на заместник на държавния 
съдебен изпълнител, в резултат на което от 12.01.2015г. в 
длъжност встъпи Весела Георгиева. Следва да отбележим, че 
през периода , в които нямаше назначен титуляр на 
длъжността получихме помощ от държавни съдебни 
изпълнители от други районни съдилища от съдебния окръг. В 
тази връзка ДСИ при РС Павликени Кирил Гализов беше 
командирован три пъти за по 1 ден за извършване на 
изпълнителни действия в СвРС, ДСИ при РС Горна 
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Оряховица Ваня Тодорова-два пъти по 1 ден и Милена 
Алексиева- за 1 ден. Въпреки трудностите съдебно 
изпълнителната служба функционираше нормално, като 
следва да се отчете , че през 2014г. постъплението на дела е 
понижено спрямо 2013г. 
  През 2014 година са постъпили 60 бр. изпълнителни 
дела, при 134 бр. за 2013г. и при  68 бр. за 2012г. Видно е , че 
постъплението е намаляло двойно , в сравнение с предходната 
година, но пък цифрите са доближени до 2012г. В съдебно-
изпълнителна служба през 2014 година е имало на 
производство 680 бр. изп.дела, от които несвършени в края на 
предишния отчетен период 620 броя. От всички изпълнителни 
дела на производство, са свършени 53 дела , от които  31 чрез 
реализиране на вземането, 14 са прекратени и 8 са изпратено 
на друг съдебен изпълнител.  За сравнение през 2013г. са  
свършени 109 , но пък от тях 74 са прекратени, а 34 са чрез 
реализиране на вземането. Видно е , че приключените дела 
чрез реализиране на вземането са сходен брой с предходната 
година, въпреки че  икономическите условия в страната не са 
се подобрили особено. Видно е, че  работа в тази служба  е в 
оптимален обем. Постъпленията от дела не са повишени, но 
пък има достатъчен брой дела на производство, което е 
нормално за тази служба, дължи се на останали несвършени 
дела от предходни отчетни периоди, като значителна част от 
тях са за изплащане на издръжка на дете и същите приключват 
с навършване на пълнолетие на детето. В края на 2014г. са 
останали висящи 627 дела. През 2014 г. са събрани 171 698 лв. 
, която сумата надвишава тази от 2013г. , когато са събрани  
141 662 лв. Налице е повишение на събираемостта на 
вземанията.  През годината са постъпили 4 жалби против 
действия на съдебния изпълнител, като 2 са отхвърлени ,2 са 
уважени. 
   
 
 
  3.Служба по вписванията 
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  Длъжноста съдия по вписванията по щат се заема от 
Сийка Кръстева, а двамата служители са на подчинение на 
Агенция по вписванията.   

  В службата по вписванията регистъра се води от 
служителите на Агенцията по вписванията и може определено 
да се каже , че няма проблеми, както с обслужването на 
гражданите, така и с делата и воденено на регистрите. Общия 
брой вписвания в Служба по вписванията за 2014г. е  4077 , 
при 5001 за 2013г. и  6618 за 2012г. През 2012г. беше отчетен 
повишен обем на работа в тази служба, докато през отчетната 
леко е намалял в сравнение с 2012г. и 2013г.  От вписаните 
сделки договорите за продажба са  1561 бр.,  ипотеки- 136 бр., 
дарения- 288 бр. За сравнение през 2013г. договорите за 
продажба са  били 1753бр.,  ипотеки- 148 бр., дарения- 347 бр.   
Като цяло общият брой вписвания е намален,  но основните 
сделки- продажби, дарения като брой са близки с предходната 
година. По малката цифра се дължи на броят на вписаните 
договори за аренда, който е намален почти двойно- 452 бр. , 
при 773 за 2013г. и 1481бр. за 2012г.   

         През годината съдията по вписванията Сийка 
Кръстева е изготвила 26 отказа за вписване на сделки. 
Обжалван е един отказ, и е отменен от ВТОС.  

 
  4. Бюро съдимост 
 
  В СвРС деловодителят Мария Трифонова 

съвместява функциите на деловодител „Регистратура” и 
„Бюро съдимост”.  През 2014г. са издадени общо 3674 
справки, от които 2827 свидетелства за съдимост и 847 
справки за съдимост по искане на органите на досъдебното 
производство.  

 
 
 
  ІІІ. ВЗЕТИ МЕРКИ ОТ 

АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ  
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  През годината са издавани съответни Заповеди 
относно функционирането на съда като институция и 
администрирането на делата. Със Заповед на председателя е 
възложено разпределянето на гражданските дела на съдия 
Пенка Йорданова. В зависимост от постъпленията на 
отделните видове дела през годината, както и кадровите 
промени, председателят със заповеди определяше процента на 
разпределение на съдиите на отделните видове дела, както и 
ежемесечно изготвя графици за дежурства. 

 Определените със заповеди комисии и през 
отчетния период извършваха по определен обхват проверки 
на всеки шест месеца в службите на съда -  „Регистратура”, 
деловодство ,  Бюро „Съдимост”, служба „Архив”, 
деловодство на съдебно – изпълнителната служба при съда  и 
служба по  вписванията. Комисиите, извършили проверките 
на водените деловодни книги и регистри, отразяваха 
резултатите  в доклади, въз основа на които се издаваха 
заповеди с цел отстраняване на констатирани нередности . 

  През месец ноември 2014 година по Заповед на  
Административен ръководител – Председател на Окръжен 
съд – Велико Търново беше извършена годишна планова 
проверка от комисия от Окръжен съд – Велико Търново  на  
организацията на дейността на съдиите,  на съдебния 
изпълнител и на съдията по вписванията при Районен съд – 
Свищов, разпределението и движението на гражданските и 
наказателните дела за периода 01.01.2014г. – 31.10.2014г. 
  Съгласно доклада на комисията, извършила 
проверката не са констатирани нарушения и пропуски. 

 
  ІV. ПРОБЛЕМИ С ПРИЛАГАНЕ НА 

ЗАКОНОДАТЕЛНИ НОРМИ 
 
  През последните години няма драстични промени в 

законодателството, поради което не могат да се отчетат 
сериозни проблеми при прилагането им. Възникнали неясноти 
разрешаваме чрез обсъждане с всички съдии и след 
консултации с колеги от други съдилища. В тази насока са 
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полезни и работните срещи на съдиите от областта, както и 
обученията в НИП. 

   
 
   
  V.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  

   
 Към декември 2014г. в  СвРС  работят 19 души -  3 

магистрати,като едната бройка за съдия е вакантна,  ДСИ- в 
отпуск по майчинстно, съдия по вписванията и 15 съдебни 
служители, като една бройка за съдебен секретар е вакантна.  

  
 5.1 Съдии    
  
 По щатно разписание на Районен съд Свищов за 

2014г. длъжностите са председател, трима районни съдии, 
един държавен съдебен изпълнител , един съдия по 
вписванията. През цялата 2014 година работиха: Председател-
Теодора Стоянова / с изтекъл на 4.11.2014г. мандат/  и 
Районни съдии – Диана Радева и Пенка Йорданова, съдия по 
вписванията- Сийка Кръстева. ДСИ Магдалена Иванова от 
месец август е в отпуск по майчинство.  

 През отчетната година съдът е работил в намален 
състав откъм магистрати. Считано от 1.01.2014г. съдия 
Ивайло Йорданов  напусна, поради постъпване в РС Бяла , 
като свободната щатна бройка е обявена на конкурс, 
неприключил до края на отчетната година. Освен това 
наличните трима съдии, в това число председател заместваха 
в съдебно-изпълнителната служба, поради отпуск по 
майчинство на ДСИ Иванова. Отсъствието на колеги до 
някъде беше компенсирано от намалението на броя постъпили 
дела, но въпреки това натовареността през изминалата година 
е доста над  средната за Районните съдилища, извън 
областните центрове в РБългария.  Действителната 
натовареност е била 42-43 дела според разгледаните и 38-39 
решени, която е доста по-висока в сравнение с предходните 
години. Положени са много усилия от съдиите и показателите 
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като срочност и качество на съдебните актове не са влошени, 
но при запълнен щат и съответно разпределени по-малко дела, 
което позволява по задълбочена подготовка,  могат да се 
постигнат и още по добри резултати.  
  
  5.2 Съдебни служители 

 
 Броят на съдебните служители по щат е 16. 

Длъжностите на съдебната администрация са както следва : 
административен секретар, счетоводител, системен 
администратор, четири съдебни деловодители, съдебен 
деловодите СИС, четирима съдебни секретари,  съдебен 
архивар, призовкар и двама прислужници. Съотношението 
магистрати – общ брой служители е 1 към 3, което е 
стандартното за съдебната система. В случай обаче, че се 
изключат административен секретар, счетоводител, системен 
администратор и прислужниците ,които нямат пряко 
отношение към правораздавателната дейност и 1 деловодител, 
който обслужва съдебно-изпълнителна служба, 
съотношението е 1 към 2. През цялата година съдебните 
служители са работили в намален състав, както и имаше 
кадрови промени. Считано от 1.04.2014г. се пенсионира 
дългогодишния административен секретар на съда Добринка 
Великова. До 9.06.2014г. длъжността беше вакантна, като от 
тази дата след конкурс беше назаначена Галина Иванова, до 
тогава съдебен секретар.  За едната бройка „съдебен секретар” 
имахме разрешение да обявим конкурс и назначим служител 
след 1.04.2014г., съответно след проведен конкурс , на 
13.05.2014г. постъпи Таня Луканова. След получено 
разрешение от ВСС , обявихме конкурс и за овакантената от 
Галина Иванова длъжност „съдебен секретар”, на която 
длъжност от 1.09.2014г. постъпи Василка Лалова.  През 
отчетния период основното текучество беше при съдебните 
секретари, които през по-голяма част от годината бяха само 
две и им беше изключително непосилно да се справят със 
задълженията си. Към края на 2014г. съдебните секретари са 
три, като има една вакантна длъжност и би следвало да бъде 
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заета , след попълване на незаетия щат за съдия.  Въпреки 
намаления състав служителките се спряват отлично със 
задълженията си, мотивирани са, с желание усвояват 
нововъведенията и имат желание да повишават 
квалификацията си. При необходимост, както се наложи през 
отчетната година се заместват и поемат допълнителни 
функции.   

  С оглед броя постъпващи дела , както и създадената 
организация към настоящия момент, щатът за съдебни 
служители е оптимален, като е наложително и попълване на 
свободната бройка . При сегашния брой реално работещи 
служители, които съвместяват по няколко функции,  дори 
отсъствието на един / а това се случва , налице е и човешкия 
фактор като болести и лични ангажименти/ изключително 
много затруднява работата. 

 
  VІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА 
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 
 
    Свищовски районен съд се помещава в сграда, 
строена  в началото на ХХ век, която от 1992г. с Решение 
№444  на Министерски съвет е предоставена за стопанисване 
и управление на  Министерство на правосъдието. През 2002г. 
е актувана като публична държавна собственост с АДС№948. 
Сградата е стабилна, но последният по значителен ремонт е от 
2004г. и като всяка обществена сграда има нужда от 
освежаване. През 2010г. е ремонтиран покрива на сградата, 
включващ подмяна на керемиди и улуци, както и е 
инсталирана система за размразяване.  Може да се приеме, че 
сградата в битово отношение е на добро ниво, при положение 
че не е строена за съдебна палата, а през последните години се 
въведоха изисквания, които предполагат наличие на площ , с 
каквато не разполагаме. Помещения са разпределени 
рационално между отделните служби, като обзавеждането в 
по-голямата си част е обновено през 2009г. Съдиите са в 
самостоятелни кабинети, докато служителите са по двама. 
През последните години се прегради помещение, което се 
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ползва за престой на конвоирани лица.  През 2012г. беше 
окончателно обзаведено и оборудвано помещение за 
съхранение на документи, представляващи класифицирана 
информация, подадохме искане по ДКСИ за издаване на 
уникален идентификационен номер, който получихме в 
началото на 2013г. 
   Разполагаме с електронно информационно табло, което 
показва вида, номерата и часа на текущите за деня дела. В 
двете съдебни зали са инсталирани системи за дословен запис 
на съдебните заседания. За охраната на съда са поставени две 
камери за видеонаблюдение, свързани с компютър в 
помещението , ползвано от служителите на “Охрана на 
съдебната власт”. От месец септември 2008г.  е внедрен 
програмен продукт “Съдебно деловодство” на 
“Информационно обслужване”АД, като всички висящи дела 
са въведени в програмата, новопостъпилите се въвеждат 
ежедневно и се изготвят електронни папки на делата. 
Наличните компютри са от добър клас, въпреки че техниката в 
това отношение се развива много бързо.  Изградена е мрежа, 
която  включва компютрите от всички служби  Ползва се 
правно-информационна програма “Сиела”. В бюро 
“Съдимост” е внедрено програмно осигуряване  АИС”Бюро 
съдимост”, съдебно-изпълнителната служба също ползва 
програмен продукт, автоматизиращ дейността. В 
счетоводството от предходни години се ползват програмни 
продукти на “Информационно обслужване”АД София- ТРЗ, 
финансово-счетоводна дейност.  
  От месец март 2008г. имаме интернет – страница, 
на която се публикуват съдебните актове, може да се получи 
информация за дейността на съда, да се направят справки. И 
през настоящата година страницата се поддържа и 
актуализира от системния администратор Асен Спасов. 
  
  Бюджетът на съда за 2014г. беше изключително 
ограничен и това създаде доста проблеми, както в битово 
отношение, така и пряко в правораздавателната дейност. С 
актуализацията на бюджета до края на годината общата сума е 
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499 490,00лв., като  след приспадане на заплати, социални 
осигуровки и други плащания на персонала, в параграф 10 –
текуща издръжка са предвидени 37 088,00 лв. , с около 8 000 
лв. по-малко от предходната година. А като първоначално 
отпусната сума за текуща издръжка същата беше  19 
443,00лв., която към месец август 2014г. беше изчерпана. Тази 
сума беше крайно недостатъчна за заплащане на битови 
разходи, като се отчете , че сградата се отоплява с парно на 
електрическа енергия и сериозна част от средствата за 
издръжка се използват за заплащане на консумираната 
ел.енергия.  Всички разходи са ограничени до санитарния 
минимум - закупуване на канцеларски материали и 
консумативи, поддръжка на техниката и софтуера, както и за 
правораздавателната дейност –възнаграждения на вещи лица 
и особени представители, в случаите , когато се заплащат от 
бюджета на съда. За сравнение по-малки съдилища-като 
сграда, персонал  и брой дела , разполагат със сходен или по-
висок бюджет за издръжка. 
 През 2014г. са събрани 124 805,61 лв. приходи. Основно 
перо са приходите от съдебни такси- 117 967,79 лв., като 
останалите 6837,82 лв. са от глоби, санкции, разноски по дела, 
конфискувани средства.  

За сравнение през  2013г. са събрани 197 870,96 лв. 
приходи, с около 70 000лв. повече от отчетната година, а през 
2012г. са събрани 138 859,61 лв. приходи, сума близка със 
събраната през отчетната година, въпреки по-големия брой 
дела.  
      
 

 VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  
  В заключение следва да се отбележи, че в 
Свищовски районен съд през отчетния период са запазени  
традиционно високите показатели за бързо и качествено 
правораздаване, въпреки значително намаления състав и 
кадрови промени.  За радост не могат да бъдат посочени 
сериозни проблеми и негативни тенденции, изключая 
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намаления състав и ниския бюджет. Въпреки това са налице 
отлични резултат, които  са постигнати благодарение на 
амбицията, личната отговорност и положените усилията от 
всички магистрати и съдебни служители. 
   
  Благодаря на всички работили през година в СвРС! 
      
      
     ИЗГОТВИЛ:  
 
    /И.Ф.ПРЕДСЕДАТЕЛ- Т.СТОЯНОВА/ 


