
 

 

РАЙОНЕН СЪД  
СВИЩОВ 

 
 

 
 

 

 
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД  

 
  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
РАЙОНЕН СЪД СВИЩОВ 

ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

2 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 

І. Кадрова обезпеченост …………………………………….…….. …...4 
І. 1. Магистрати, държавен съдебен изпълнител и съдия по 

вписванията……………………………………………………...…………… 4 
І. 2. Съдебни служители………………………………………….…….5 
ІІ. Движение на делата…………………………………………............6 
ІІ. 1. Постъпление на дела в съда………………………………...…….6 
ІІ. 1. 1. Граждански дела – постъпления и сравнителен анализ за 

последните три години…………………………………………………….…11 
ІІ. 1.2. Наказателни дела – постъпления и сравнителен анализ за 

последните три години……………………………………………………... ..15 
ІІ. 2. Свършени дела……………………………………………..........19 
ІІ. 2. 1. Граждански дела……………………………………………....21 
ІІ. 2. 2. Наказателни дела………………………………………….…..22 
ІІ. 2. 2. 1. Решени наказателни дела с акт по същество……………..24 
ІІ. 2. 2. 2. Прекратени наказателни дела……………………………...25 
ІІ. 2. 2. 3. Структура на осъдената престъпност………………….….25 
ІІ. 2. 2. 4. Причини за оправдателните присъди………………….…29 
ІІ. 3. Висящи дела в края на отчетния период……………………….30 
ІІ. 3. 1. Висящи граждански дела…………………………………….31 
ІІ. 3. 2. Висящи наказателни дела………………………………........32 
ІІ. 4. Обжалвани и протестирани съдебни актове…………………...33 
ІІ. 4. 1. Обжалвани съдебни актове по граждански 
 дела. Причини………………………………………………………..34 
ІІ. 4. 2. Обжалвани съдебни актове по наказателни 
 дела. Причини………………………………………………………..35 
ІІІ. Анализ по натовареност………………….………………………36 
ІІІ. 1. Средномесечно постъпление на един съдия на  
база отработените месеци……………………………………………36 
ІІІ. 2. Натовареност на съдиите спрямо общия брой дела 
 за разглеждане и спрямо общия брой свършени дела – по щат 
 и действителна………………………………………………………..36 
ІV. Оценка за дейността на съда и съдиите…………………………39 
V. Съдебно изпълнение……………………………………………......40 
VІ. Съдии по вписванията……………………………………............42 
VІІ. Бюро „Съдимост”………………………………………....……...42 
VІІІ. Взети мерки от административния ръководител, отнасящи  
се до работата на съда…………………………………………….……43 
ІХ. Сграден фонд и техническа обезпеченост……………………...45 

 



 

 

 

3 

 
 

О Т Ч Е Т Е Н   Д О К Л А Д 
 

за дейността на Районен съд  Свищов 
през 2015 година 

 
 

 Районен съд  Свищов  през 2015 година е осъществявал 
правораздавателната си дейност в съответствие с Конституцията и 
законите на Република България на територията на Община Свищов, с 
население около 40 600 души  и площ от 625,5  кв. км., на която са 
разположени 1 град и 15 населени места.  
 

 
 

Дейността на Районен съд Свищов през 2015г.  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. 
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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

 
І. 1. МАГИСТРАТИ, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ И 

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА. 
 

Съгласно длъжностното разписание на Районен съд  Свищов в 
началото на 2015 година щатната численост е 22 броя. Щатните бройки за 
магистрати са 4, като от тях 1 председател и 3  районни съдии;  към 
01.01.2015г. едната бройка за съдия е била вакантна, щатната бройка за 
държавен съдебен изпълнител  е 1, като към 01.01.2015г. и през цялата 
година ДСИ  е в отпуск по майчинство; щатната бройка за съдия  по 
вписванията е 1, а щатните бройки  за служители са 16, една от които – 
една бройка за съдебен секретар, в началото на годината е била вакантна.  

Административното ръководство на съда се осъществяваше от 
Административен ръководител - Председател Теодора Стоянова, а считано 
от 20.10.2015г. – от Административен ръководител – Председател Пенка 
Йорданова, и от  Административен секретар – Галина Иванова. 

С Решение на ВСС по Протокол № 33/17.04.2014г. е обявена една 
свободна длъжност за съдия в РС Свищов, която да се заеме след конкурс 
за преместване чрез събеседване. С Решение на ВСС по Протокол № 
11/11.03.2015г. е взето решение за преместване на Стела Бъчварова – 
прокурор в РП Бяла, в длъжност „съдия“ в Районен съд Свищов. Считано 
от 01.04.2015г. същата вспъти на длъжност „съдия“ в Районен съд Свищов. 
След заемането на тази щатна бройка се постигна кадрова обезпеченост на 
Районен съд Свищов, откъм магистрати.  

Целогодишно работиха останалите трима магистрати – Теодора 
Стоянова, Пенка Йорданова и Диана Радева, като всеки един има 
отработени по 12 месеца.  Същите разглеждаха и граждански и 
наказателни дела.  

Отработените човекомесеци на магистратите през 2015г. са 45.  
След предприети действия от Административен ръководител – 

Председател Теодора Стоянова чрез отправяне на предложение до 
Министерство на правосъдието за насрочване на конкурс за ДСИ по 
заместване до завръщане на титуляра, такъв беше обявен и считано от 
12.01.2015г в длъжност встъпи Весела Георгиева, до завръщане на 
титуляра Магдалена Иванова.  

Съдията по вписванията – Сийка Кръстева работи през цялата 
година.  

Магистратите, държавния съдебен изпълнител и съдията  по 
вписванията допринесоха изключително много за съда чрез проявената 
срочност, бързина и качество по отношение изпълнението на служебните си 
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задължения, сътрудничество и работа в екип, и през отчетния период 
постигнаха изключително добри резултати.  

През 2015 година на магистратите, държавния съдебен изпълнител и  
съдията по вписванията не са налагани дисциплинарни наказания.  

Досежно кадрова обезпеченост намирам, че ако няма премествания, 
командироване или продължителни отсъствия на съдии, налагащи 
извършване работата на отсъстващия съдия или преразпределение на вече 
възложени дела, е постигната оптимална численост с оглед района, който 
обслужва Районен съд – Свищов. Предвид Решение на ВСС по Протокол 
№ 2/20.01.2016г. за преместване на Диана Радева – съдия в Районен съд 
Свищов в длъжност „съдия“ в Районен съд Велико Търново, след нейно 
преместване би се наложило презапределение на вече възложени дела, 
които са останали несвършени, както и би било необходимо тази щатна 
бройка да бъде запълнена, за да бъде отново налице добра кадрова 
обезпеченост откъм магистрати.  

 
 
І. 2. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ. 
 
 Съгласно класификатора на длъжностите в Районен съд  Свищов  

щатните бройки за съдебни служители през 2016  година са 16. 
Длъжностите на съдебната администрация са както следва: 
административен секретар, счетоводител, системен администратор, четири 
съдебни деловодители, съдебен деловодител СИС, четирима съдебни 
секратари, съдебен архивар, призовкар и двама чистачи. Работатата на 
съдебните служитиле е организирана съобразно изискванията на ЗСВ и 
Правилника за администрацията в съдилищата. Съдебните служители са 
запознати с Правилника за администрацията в съдилищата.   

В началото на годината бяха заети 15 щатни бройки за съдебни 
служители, а бройката за длъжността „съдебен секретар” беше вакантна. 

С Решение по протокол №  17 от заседание на Висшия съдебен съвет, 
проведено на 02.04.2015г. беше отменено решение № 43/05.11.2009г. на 
ВСС, с което е указано на административните ръководители в органите на 
съдебната власт да не назначават съдебни служители на свободни щатни 
бройки без съгласие на ВСС , като  при освобождаване на щатни бройки за 
съдебни служители административните ръководители на органите на 
съдебната власт могат да назначават нови служители само в рамките на 
утвърдения им бюджет за текущата година, без да искат разрешение от 
ВСС.  

Със заповед № РД-06-107 от 15.04.2015г.  на И.Ф.Административен 
ръководител –председател  на Районен съд – Свищов беше обявен конкурс 
за длъжността „съдебен секретар”. Такъв беше проведен, след писмен 
отказ на спечелилия конкурса, втория по ред в класирането – Татяна 
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Борисова – Тотева,  считано от 10.07.2015г. постъпи на работа на 
вакантната длъжност „съдебен секретар“.  

Така в края на 2015 година са заети 16  щатни бройки за съдебни 
служители, като с оглед броя постъпващи дела и създадената организация 
към момента, щатът на съдебни служители е оптимален.  

Основен критерий, по който се измерва адекватността на щатната 
численост на администрацията е съотношението служители 
общо/магистрати, включително ДСИ. Така в началото на годината това 
съотношение по щат е било 1:3,2, реалното съотношение е било 1:3,75. 
Считано от 01.04.2015., когато встъпи  в длъжност четвъртия магистрат, 
реалното съотношение е било 1:3, а считано от 10.07.2015г. /заемане на 
вакантната длъжност „съдебен секретар“/ реалното съотношение е 1:3,2, 
колкото е и съотношението общо служители/магистрати, включително 
ДСИ по щат.  

 Съдебните служители положиха усилия за срочното и качествено 
изпълнение на служебните си задължения през 2015 година. Справиха се 
безупречно с възложените им задачи.  

Съдебните служители спазваха правилата за професионална етика, 
бяха лоялни към магистратите и гражданите, и не създаваха конфликтни 
ситуации. Оказваха си помощ и заместваха отсъстващите колеги.  

През отчетния период няма наложени дисциплинарни наказания на 
съдебни служители. 

Ако всички щатни бройки са заети и се използва възможността за  
възлагане на служителите на съда на други трудови функции, считам, че на 
този етап кадрово като щатни бройки за съдебни служители Районен съд  
Свищов  е изцяло обезпечен. 

 
ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА. 

 
ІІ. 1. ПОСТЪПЛЕНИЕ НА ДЕЛА В СЪДА. 
   
През 2015 година в Районен съд  Свищов се запази добрата традиция 

за своевременно образуване на делата. До 20.10.2015г. наказателните дела 
се разпределяха от И.Ф. Председател Теодора Стоянова, а гражданските 
дела се разпределяха от съдия Пенка Йорданова, а считано от 20.10.2015г. 
гражданските и наказателни дела се разпределяха от Административния 
ръководител – председател Пенка Йорданова, в  деня на постъпването им 
или най – късно на другия ден, съгласно изискванията на Правилника за 
администрацията в съдилищата. С Вътрешните правила за случайно 
разпределине на делата и със заповед на председателя на съда е 
определено кой разпределя отделните видове дела, в случай на отсъствие 
на Председателя  или на определения да извършва разпределението съдия.   
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Делата се разпределяха чрез внедрената програма Law Choise, 
предоставена от Висш съдебен съвет, при спазване на принципа на 
случайния подбор, въведен в чл.9 от Закона за съдебната власт до края на 
месец септември 2015г. След 01.10.2015г. разпределението на делата се 
извършва чрез Централизирана система за разпределение на делата, 
съгласно Решение на ВСС – Протокол № 23/07.05.2015г., в сила от  
01.10.2015г.  
 В Районен съд – Свищов  е създадена перфектна организация за 
определяне на дежурни съдии, както в работни дни, така и за почивните и 
празничните дни. За всеки ден от седмицата в съда има предварително 
определен дежурен съдия. 
           В съда  се изготвят електронни папки на делата чрез внедрената 
информационна система за управление на делата – САС „Съдебно 
деловодство”.  

Чрез изготвени справки от информационната система за управление 
на делата – САС „Съдебно деловодство” на интернет страницата на съда се 
публикува календар за насрочените за разглеждане за предстоящата 
седмица дела. 

Всяка сутрин на информационното табло се обявяват насрочените за 
разглеждане дела, съдебния състав.  По този начин гражданите всеки ден 
получават лесно и бързо информация за разглежданите от съда дела. 
 
            През 2015 година всичко постъпилите дела за разглеждане  в 
Районен съд  Свищов са общо 1437, от които граждански са 975 дела 
/67,85% от общо постъпилите дела/ и наказателни са 462 дела /32,15% от 
общо постъпилите дела/. От постъпилите дела за разглеждане през 2015г., 
новообразуваните дела са 1433 бр., от които 971 са граждански и 462 – 
наказателни. Към новообразуваните 971 граждански дела се прибавят и 
продължаващи дела под същия номер – 4 бр., като постъпилите за 
разглеждане в Районен съд Свищов през 2015г. граждански дела са общо 
975. През 2014 година новообразуваните дела в съда са 1367, от които 
граждански са 944 дела и наказателни са 423 дела, а през 2013 година 
новообразуваните дела в съда са 1454 , от които граждански са 912 дела и 
наказателни са 542 дела(Фиг. 1.)  

Данните сочат, че през 2015 година новообразуваните в съда дела са 
с 66 броя повече спрямо образуваните през 2014 година т.е. увеличението e 
с 4.83% и с 21  броя по – малко, спрямо образуваните през  2013 година т.е. 
намалението е с 1.44 %.  

През 2015 година новообразуваните в съда граждански дела са с 27 
броя повече, спрямо образуваните през 2014 година и с 59 броя повече, 
спрямо образуваните през 2013 година.  
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През 2015 година новообразуваните в съда наказателни дела са с 39 
броя повече, спрямо образуваните през 2014 година и с 80,00 броя по – 
малко спрямо образуваните през 2013 година наказателни дела. 

 
Фиг. 1. Новообразувани дела в Районен съд Свищов  

за периода 2013-2015 г. 
  
През 2015 година в Районен съд Свищов  за разглеждане са 

постъпили 975 граждански дела и с останалите за разглеждане несвършени 
81 дела от предходни години, общо на производство са били  1056 
граждански дела. За разглеждане са постъпили 462 наказателни дела и с 
останалите несвършени от предходен период 42 наказателни дела, общо на 
производство са били 504 наказателни дела. Общият брой на делата за 
разглеждане е 1560. Преимуществено са разглеждани /над 90 %/ дела по 
описа на съда за текущата година. Разглежданите граждански дела са 
67,7% от общия брой на делата за разглеждане в съда през 2015  година, а 
разглежданите наказателни дела са 32,31% от общия брой на делата за 
разглеждане (фиг. 2). 
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Фиг. 2. Брой дела за разглеждане в Районен съд Свищов 

 за периода 2013-2015г. 
 
 
През 2014 година в Районен съд Свищов  за разглеждане са 

постъпили 944 граждански дела и с останалите за разглеждане несвършени 
81 дела от предходни години, общо на производство са били 1025 
граждански дела. За разглеждане са постъпили  423 наказателни дела и с 
останалите несвършени от предходен период 73 наказателни дела, общо на 
производство са били 496 наказателни дела. Общият брой на делата за 
разглеждане е 1521.  

През 2013 година в Районен съд Свищов  за разглеждане са 
постъпили 912 граждански дела и с останалите за разглеждане несвършени 
87 дела от предходни години, общо на производство са били 999  
граждански дела. За разглеждане са постъпили 542 наказателни дела и с 
останалите несвършени от предходен период 62 наказателни дела, общо на 
производство са били 604 наказателни дела. Общият брой на делата за 
разглеждане е 1603.  

Данните сочат, че през 2015 година се е увеличил броят на 
разглежданите дела спрямо 2014 г., което се дължи на увеличаване броя на 
новообразуваните дела, но е намален броя на разглежданите дела спрямо 
2013г., дължащо се на по-малкия брой новообразувани дела (фиг. 3).  
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Фиг. 3. Всичко дела за разглеждане в Районен съд Свищов 

 за периода 2013-2015 г. 
 
За периода 2013-2015г. общият брой дела за разглеждане в Районен 

съд Свищов намалява от 1603 бр. през 2013г. на 1556 бр. през 
2015г.(Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Дела за разглеждане в Районен съд Свищов за периода 2013-2015 г. 

Година 
 

Дела за разглеждане (бр.) 

Общо 
 

Наказателни 
дела 

Граждански 
дела 

Дела от 
предходна 

година 
Новообразувани 

дела 
2013 1603 604 999 149 1454 
2014 1521 496 1025 154 1367 
2015 1560 504 1056 123 1433 

 
Сравнявайки 2015 г. с последните години, е налице леко увеличение 

на броя на новообразуваните дела спрямо предходната година, но и 
намалението им отнесено към 2013г. Данните показват, че е налице 
тенденция към намаляване на делата от предходна година – от 154 бр.  
през 2014г. на 123 бр. през 2015г. През 2014г. има незначително 
увеличение на делата от предходна година спрямо 2013г. – с 5 бр.  Тези 
данни показват, че е запазена тенденцията  от 2010 г. към намаляване на 
делата от предходна година, съответно от 193 броя през 2010г. на 123 бр. 
през 2015г. Тази тенденция е благоприятна от гледна точка на факта ,че се 
увеличава броя на решениете дела през съответната година, което води до 
намаляване на висящите дела в края на годината.  
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  ІІ. 1. 1. Граждански дела – постъпления и сравнителен анализ за 
последните три години. 
 

През 2015 година в Районен съд Свищов за разглеждане са 
постъпили 975 граждански дела и с останалите за разглеждане несвършени 
81 дела от предходни години, общо на производство са били 1056 
граждански дела. Постъпилите през годината граждански дела са 92,33 % 
от разглежданите през годината 1056 граждански дела, а останалите 
несвършени от предходен период са 7,67% от разглежданите през 2015 
година граждански дела (фиг. 4) 

 
 

 
 
 

 
Фиг. 4. Постъпления на граждански дела в Районен съд Свищов  

за периода 2013-2015 г. 
 
През 2014 година в Районен съд Свищов  за разглеждане са 

постъпили 944 граждански дела и с останалите за разглеждане несвършени 
81 дела от предходни години, общо на производство са били 1025 
граждански дела.  

През 2013 година в Районен съд Свищов  за разглеждане са 
постъпили 912 граждански дела и с останалите за разглеждане несвършени 
87 дела от предходни години, общо на производство са били 999 
граждански дела.  
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През 2015 година новообразуваните в съда граждански дела са с 27 
броя повече, спрямо образуваните през 2014 година и с 59 броя повече, 
спрямо образуваните през 2013 година. През 2015г. постъпилите дела през 
отчетния период/новообразуваните плюс продължаващите дела под същия 
номер/ са с 31 повече, спрямо новобразуваните през 2014г. и с 63 броя 
повече, спрямо новообразуваните през 2013г.  

Данните сочат, че през 2015 година се е увеличил броят на 
новообразуваните граждански дела спрямо предходните години,  което се 
дължи на макар и незначителното увеличение на новообразуваните дела по 
чл.410 и чл.417 от ГПК. 

Постъплението на граждански дела по видове за последните три 
години е както следва: 

- През 2015 година са образувани 122 граждански дела по общия ред, 
спрямо 109 граждански дела по общия ред през 2014 година и 130 
граждански дела по общия ред през 2013 година.   

- Образувани са 33 производства по чл. 310 от ГПК през 2015 година, 
спрямо  32 през 2014 година и 23  през 2013 година.  

- През 2015 година и 2014г. не са образувани дела по ЗСПЗЗ и 
ЗВГЗГФ, като през 2013 година е образувано едно дело. 

- Образувани са 97 частни граждански дела през 2015 година, спрямо 
96  за 2014 година и 77  за 2013  година.  

- През 2015 година са образувани 605  дела по чл.410 и чл.417 от 
ГПК/като към постъпилите през  годината следва да се прибавят и две дела 
продължаващи под същия номер- общо постъпили през отчетния период 
607 дела/ , спрямо 593 дела за 2014 година и 544 дела за 2013 година. 
Налице е леко увеличение на постъпленията от заповедни производства по 
чл. 410 и 417 от ГПК през отчетния период.  

- През 2015 година са образувани 67 дела от и срещу търговци/като 
към постъпилите през годината следва да се прибавят и две дела 
продължаващи под същия номер – общо постъпили през отчетния период 
69 дела/,  както и две дела спрямо 72 дела за 2014  година и 82 дела за 2013 
година. Забелязва се през 2015г. леко намаление на делата от и срещу 
търговци.  

- Образувани са 47 други граждански дела през 2015 година, спрямо 
42 дела за 2014 година и  55 дела за 2013 година. 

Анализът на постъплението на граждански дела по шифри за 
последните три години сочи, че сравнително устойчив е броят на 
постъпилите  дела за развод. През 2015  година в съда са постъпили 65 
дела за прекратяване на брака, през 2014  година -  52 дела за развод, а през 
2013  година -  60 дела. През 2015г. се наблюдава леко увеличение на броя 
на постъпилите дела за развод спрямо предходните две  години.  

През изминалата година е налице намаление на постъпилите дела за 
определяне на издръжка или промяна размера на вече определена 
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издръжка. През 2015  година са постъпили 13 такива дела, срещу  31 дела 
за 2014  година и 25 дела за 2013 година.  

Налице е намаление на постъпилите облигационни искове спрямо 
предходните години. През 2015 година в съда са образувани 69  такива 
дела, спрямо 72 дела за 2014  година и 82 дела по облигационни искове за 
2013 година. 

Забелязва се увеличение  на новообразуваните дела по вещни искове 
спрямо предходните години. През 2015 година новообразуваните дела по 
вещни искове са 26  спрямо  13 броя за 2014  година и 12 броя за 2013 
година. 

При анализа на постъпващите за разглеждане дела следва да се 
отбележи сравнително малкия брой на постъпили искови молби за делба. 
Новообразуваните дела за делба са 13 броя, като останали несвършени от 
предходния отчетен период делбени дела са 12. През 2014 година са 
образувани  12 делбени дела, а през 2013 година – 11 делбени дела. Сходен 
е броя на постъпилите делбени дела спрямо предходните години.  

Налице е леко увеличение на новопостъпили трудови спорове 
спрямо предходната година. Образувани са 19 граждански дела, от които 2 
дела за отмяна на уволнение. През 2014 година са образувани 15 
граждански дела по КТ, едно от които за отмяна на уволнение, при 21 
граждански дела по КТ през 2013г. , седем от които за отмяна на 
уволнение. Спрямо 2013г. се забелязва като цяло намаление на исковете по 
КТ, включително  и намаление на исковете за отмяна на уволнение.    

Забелязва се леко увеличение на новообразуваните дела, 
обозначавани с шифър „Други”, спрямо предходната 2014г. години. През 
2015 година са образувани 144 дела по този шифър, през 2014 година –  
139 дела, а през 2013 година – 128 дела. Голямата част от тези дела са  
делата, образувани по Закона за закрила на детето – 28 броя, спрямо 28 
броя за 2014 година и 35 броя за 2013 година. През 2015г.  са образувани 
12 дела  по Закона за защита от домашното насилие, спрямо 9 дела за 
2014г. и 11 дела за 2013 година.   

Прави впечатление, че през 2015 година, както и през 2014 и 2013 
година не е образувано нито едно дело за финансов начет. 

Налице е леко увеличение  на образуваните граждански дела с 
правно основание чл.410 и чл.417 от ГПК спрямо предходните две години. 
През 2015 година са образувани 607 дела по Глава тридесет и седма от 
ГПК/от които две дела продължаващи под същия номер/. През 2014  
година са образувани 593 дела по тази глава, а през 2013 година са 
образувани 544 дела. Постъпилите дела с правно основание чл.410 и чл.417 
от ГПК през 2015  година са с 14 дела повече  от новообразуваните 
заповедни производства през 2014 година и с 63 дела повече от 
новообразуваните заповедни производства през 2013 година. Постъпилите  
дела с правно основание чл.410 и чл.417 от ГПК са 62,26% от общо 
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образуваните през 2015 година граждански дела. Образуваните през 2014 
година заповедни производства са 62,82 %  от общо образуваните през 
2014 година граждански дела. Образуваните през 2013 година заповедни 
производства са 59,65% от общо образуваните през годината граждански 
дела. 

През 2015 година общо на производство /включително и останалите 
от предходна година висящи дела/ са били 1056  граждански дела, срещу 
1025 граждански дела през 2014 година и 999 граждански дела през 2013 
година.  

Гражданските дела, които са били на производство през 2015 година 
са както следва: 

- 157 граждански дела по общия ред, спрямо 153 дела през 2014 
година и 164  дела през 2013 година.   

- 36 производства по чл. 310 от ГПК, спрямо 37 дела през 2014 
година и 31  дела през 2013 година. 

- През 2015г. и 2014г. не са разглеждани  административни дела по 
ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, спрямо 1  дело през 2013 година. 

- 98 частни граждански дела, спрямо 97 дела през 2014  година и 78 
дела през 2013 година.  

- 607 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, спрямо 593 дела през 2014 
година и 546 дела през 2013 година.  

- 109 дела от и срещу търговци, спрямо 100 дела през 2014 година и 
118 дела през 2012 година. 

- 49 други граждански дела, спрямо 45 дела през 2014 година и 61 
дела през 2013  година. 

Структурата на гражданските дела през периода 2013-2015 г. е 
представена на фиг. 5. През трите години се наблюдава най-голям 
относителен дял на заповедните производства.   
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Фиг. 5. Структура на гражданските дела в Районен съд Свищов  

през 2013, 2014 и 2015 г. 
 
 
През 2015 година са проведени 1050 заседания по граждански дела, 

спрямо 1129 заседания по граждански дела през 2014 година и 1095 
заседания по граждански  дела през 2013 година. 
  

ІІ. 1.2. Наказателни дела – постъпления и сравнителен анализ за 
последните три години. 

 
През отчетната 2015 година наказателните дела бележат увеличение 

спрямо предходната 2014г. и намаление спрямо 2013г.  
Новопостъпили за отчетния период са 462 наказателни дела, срещу 

423  наказателни дела за 2014 година и 542 наказателни дела за 2013 
година. С останалите несвършени от предходен период 42 наказателни 
дела, общо на производство през 2015 година са били 504 наказателни 
дела. Новопостъпилите наказателни дела са 91,67% от разглежданите през 
годината наказателни дела, а останалите несвършени от предходен период 
са 8,33% от разглежданите през 2015 година наказателни дела.  

Новообразуваните наказателни дела през 2015 година са се 
увеличили  с 39 броя спрямо новообразуваните наказателни дела през 2014 
година и са с 80 дела по-малко спрямо новообразуваните наказателни дела 
през 2013 година (фиг. 6.). Увеличението на новообразуваните наказателни 
дела спрямо 2014г. се дължи на значителното увеличение на частните 
наказателни дела и  по-голямото постъпление на административно 
наказателен характер дела.  Намалението на новообразуваните наказателни 
дела през 2015г. отнесено към 2013г. се дължи на намалкия брой 
наказателен общ характер дела и значително по-малкия брой частни 
наказателни дела  разпити и лекото намаление на делата по чл. 78а от НК и 
тези от административно наказателен характер.  
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Фиг. 6.  Новообразувани наказателни дела в Районен съд Свищов  

за периода 2013-2015г. 
 
 
През 2015 година е намален броят на образуваните наказателни дела 

от общ характер спрямо предходните две години. През 2013 година те са 
148 дела, през 2014 година – 132 дела от общ характер, а през 2015 година 
– 99 дела. Образуваните през 2015 година НОХД са с 33 по – малко от 
образуваните през 2014 година и с 49 по – малко от образуваните през 2013 
година. 

От образуваните 99 броя НОХД, 37 броя са по внесен обвинителен 
акт, а 62  броя по внесени споразумения за решаване на делото по чл.382 от 
НПК. От образуваните през 2014 година  132 броя НОХД, 45 броя са по 
внесен обвинителен акт, а 87 броя по внесени споразумения за решаване на 
делото по чл.382 от НПК. От образуваните през 2013 година 148 броя 
НОХД, 46 броя са по внесен обвинителен акт, а 89 броя по внесени 
споразумения за решаване на делото по чл.382 от НПК.  

И през отчетната година, както през 2014 и 2013 година, най - голям 
относителен дял в така образуваните дела имат тези по Глава единадесета 
от Особената част на НК – Общоопасни престъпления – общо 49 дела. 
През 2015 година за престъпления по тази глава са образувани 49 
наказателни дела, спрямо 65 наказателни дела през 2014 година и 70 
наказателни дела през 2013 година. През 2013,  2014 и 2015 година има по 
едно образувано дело по чл.346 от НК.  През 2015 година са образувани 2 
наказателни дела по чл.354, чл.354а, ал.5 и чл.354в, ал.1 от НК, спрямо 13 
дела за 2014 година и 14  дела за 2013 година.  

На второ място се нареждат делата по Глава пета от Особената част 
на НК – Престъпления против собствеността. През 2015 година са 
образувани 28 такива дела, спрямо 42 дела през 2014 година и 33 дела през 
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2013 година. През отчетния период са образувани 26 дела за кражба, няма 
образувани  дела за грабеж,  за присвояване,  за документна измама и 
изнудване, образувани са 2  дела за измама. 

Увеличен е незначително спрямо предходната година броят на 
образуваните дела за престъпления по Глава втора от Особената част на 
НК – Престъпления против  личността.  През 2015 година са образувани 5 
дела, спрямо 4 дела през 2014 година и 8  дела през 2013 година.  

През 2015 година са образуани 2 дела за престъпления против 
правата на гражданите, а през 2014 и 2013 година е образувано по 1 дело. 

През 2015 година са образувани 2 дела за престъпления против 
брака, семейството и младежта, спрямо 1 дело през 2014 година и 1 дело 
през 2013  година.  

 Съвпада броят на образуваните дела за престъпления против 
стопанството спрямо 2014 година, но има леко намаление на техния брой 
спрямо 2013г.  През 2015 година са образувани 11 дела, също 11 дела  през 
2014 година и 20  дела през 2013 година.  

През 2013, 2014 и 2015 година не са образувани дела за 
престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи. 

През 2015 година са образувани 2 дела за престъпления против 
дейността на държавни органи, обществени организации и лица, 
изпълняващи публични функции, спрямо 6 дела през 2014 година и 3 дела 
за 2013 година.  

Няма  образувани през 2015 година дела за документни 
престъпления, като за сравнение през  2014 година е образувано 1 дело по 
тази глава, през 2013 година – 2 дела. 

През 2015 година не са образувани  дела за престъпления по Глава 
десета от Особената част на НК – Престъпления против реда и 
общественото спокойствие, за сравнение през 2014 година е образувано 1 
дело,  а през 2013 година – 6  дела по тази глава.  

През 2013, 2014 и 2015 година няма образувани наказателни 
производства по внесен от прокуратурата акт със значим обществен 
интерес.  

Налице е леко намаление на броя на образуваните НЧХД спрямо 
предходната година и по – значителното им намаление  спрямо 2013г. През 
2015 година са образувани 7 НЧХД, спрямо 8 НЧХД през 2014 година и 15 
НЧХД през 2013 година.  

Намален е броят на образуваните дела по чл.78а от НК през отчетния 
период спрямо предходните две години. През 2015 година са образувани 
23 дела, спрямо 32 дела през 2014 година и 44 дела през 2013 година.  

Забелязва се значително увеличение  на броя на образуваните АНД 
през 2015 година спрямо предходната година, но леко намаление спрямо 
2013г. През 2015 година са образувани 131 АНД, през 2014 година – 93 
АНД, а през 2013 година –144 АНД. 
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Налице е значително увеличение на броя на образуваните през 
отчетния период частни наказателни дела спрямо предходните две години. 
През 2015г. са образувани 158 ЧНД, през 2014 г- - 73 и през 2013 г. – 87. 
Увеличението спрямо 2013г. е почти двойно. Това се дължи на 
постъпилите от РП Свищов искания за трафични данни, както и на по –
големия брой дела за кумулации.  Значително е намален броя на 
образуваните ЧНД – разпити, които през 2015г. са 44, през 2014 г. – 85 и 
през 2013г. – 103. Намалението спрямо 2013 година е с 59 дела, а 
намалението спрямо 2014г. е с 41 дела (фиг. 7.). 

 
Фиг. 7. Постъпили наказателни дела в Районен съд Свищов – сравнителен 

анализ за три години 
 
През 2015 година в Районен съд Свищов  общо на производство 

/включително и останалите от предходна година висящи дела/ са били 504 
наказателни дела, срещу 496  наказателни дела през 2014 година и 604 
наказателни дела през 2013 година.  

Наказателните дела, които са били на производство през 2015 година 
са както следва: 

- 113 НОХД, спрямо 149 НОХД за 2014 година и 164 НОХД за 2013 
година; 

- 13 НЧХД, спрямо 16 НЧХД за 2014 година и 22 НЧХД за 2013 
година; 

- 28 дела по чл. 78 а от НК, спрямо 41 дела за 2014 година и 49 дела 
за 2013 година; 
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- 148 дела административно - наказателен характер дела, спрямо 130  
дела за 2014 година и 175 дела за 2013 година; 

- кумулации –17 дела, спрямо 7 дела за 2014 година и 15 дела за 2013 
година; 

- реабилитации – 4 дела, спрямо 3 дела за 2014 година и 6 дела за 
2013 година; 

- принудителни лечения  по Закона за здравето и чл.89 от НК – 10 
дела, спрямо 9 дела за 2014 година и 3 дела за 2013 година; 

- През 2015г. не са разглеждани  дела по ЗБППМН, спрямо 2014г. и 
2013г. когато са разглеждани по едно дело; 

- 90 досъдебни частни наказателни дела, спрямо 125 през 2014г. и 
160 за 2013г.  

- 81 дела по шифър 1490 - разкриване на банкова и търговска тайна, 
и др., спрямо 15 през 2014г. и 9 през 2013г.  

През 2015 година са проведени 741 заседания по наказателни дела /в 
т.ч. и закрити заседания/, спрямо 612 заседания по наказателни дела през 
2014 година и 589 заседания по наказателни дела през 2013 година. 

 
 ІІ. 2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА. 

 
 През 2015 година в Районен съд Свищов  са свършени общо 1363 
дела, от които 935 граждански дела и 428 наказателни дела. Общо 
свършените дела са 87,4% от общо разглежданите 1560 дела. От 
свършените дела, 1245 дела са решени в срок до 3 месеца, т.е. 91,3 % от 
свършените дела са решени в срок до 3 месеца. (Таблица 2). Решени със 
съдебен акт по същество са 1179 дела, които са 86,5% от общо свършените 
дела (фиг.  8.) 

Таблица 2 
Свършени дела общо и в 3- месечен срок за периода 2013-2015 г. 

Години 
 

Дела за 
разглеждане 

(бр.) 

Свършени 
дела 
(бр.) 

Свършени дела в 
3-месечен срок 

(бр.) 

Относителен дял 
на свършените  

дела в 3-месечен  
срок (%) 

2013 1603 1450 1315 90.7 
2014 1521 1398 1255 89.8 
2015 1560 1363 1245 91,3 
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Фиг. 8.  Свършени дела – съпоставка от предходните три години 

 
През 2014 година в Районен съд Свищов са свършени общо 1398 

дела, от които 944 граждански дела и 454 наказателни дела. Общо 
свършените дела са 91,9% от общо разглежданите 1521 дела. От 
свършените дела, 1255 дела са решени в срок до 3 месеца, т.е. 90% от 
свършените дела са решени в срок до 3 месеца. Решени със съдебен акт по 
същество са 1192 дела, които са 85,3% от общо свършените дела. 

През 2013 година в Районен съд Свищов са свършени общо 1450 
дела, от които 919 граждански дела и 531 наказателни дела. Общо 
свършените дела са 90,5% от общо разглежданите 1603 дела. От 
свършените дела, 1315 дела са решени в срок до 3 месеца, т.е. 91% от 
свършените дела са решени в срок до 3 месеца. Решени със съдебен акт по 
същество са 1243 дела, които са 85,7% от общо свършените дела. 

Анализът на данните сочи, че през 2015 година са свършени с 36 
дела по – малко от 2014 година и с 88 дела по – малко от 2013 година. През 
отчетната година слабо намалява процентът на свършените спрямо 
разглежданите дела. Намаляването на броя на свършените дела през 
отчетния период спрямо предходните две години се дължи на постъпили 
значителен брой дела в края на годината, както и  дела, отлагани за 
събиране на доказателства и изслушване на вещи лица.  

През 2014г. е отчетено намаление макар и незначително в процента 
на свършените в срок до 3 месеца дела, съответно от 90,7% през 2013 
година на 89,8 % през 2014г. През 2015г. отново е увеличен процента на 
свършените в срок до 3 месеца дела на 91,3 %.  

 Всички тези обстоятелства налагат извода, че е повишена бързината 
на разглеждане и приключване на делата. 
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ІІ. 2. 1. Граждански дела. 
 

През отчетния период съдиите в Районен съд Свищов  са свършени 
935 граждански дела, или 88,5% от делата за разглеждане. Със съдебен акт 
по същество през 2015 година са свършени  846 дела, които са 90,5% от 
свършените граждански дела. 

През 2014 година са свършени 944 граждански дела, или 92,1% от 
делата за разглеждане. Със съдебен акт по същество през 2014 година са 
свършени 859 дела, които са 91% от свършените граждански дела. 

През 2013 година са свършени 919 граждански дела, или 92% от 
делата за разглеждане. Със съдебен акт по същество през 2013 година са 
свършени 857 дела, които са 93,3% от свършените граждански дела. 

Анализът на данните сочи, че през 2015 година са свършени с 9 дела 
по – малко от 2014 година и с 16  дела повече от 2013 година. 
Намаляването на броя на свършените дела през отчетния период спрямо 
предходната година е незначително, дължи се и на постъпили в края на 
отчетния период дела, а както се посочи е увеличен броя на свършените 
през 2015г. граждански дела спрямо 2013г. (фиг. 9.). 

 

 
 

Фиг. 9. Свършени граждански дела – съпоставка с предходните три години 
 

Със съдебен акт по същество през 2015 година са свършени 846 
граждански дела, от които: 

- 74 броя граждански дела по общия ред; 
- 21 броя производства по чл.310 от ГПК; 
- 92 броя частни граждански дела; 
- 579 броя дела по чл.410 и чл.417 от ГПК; 
- 50 броя дела от и срещу търговци; 
- 30 броя други дела. 



 

 

 

22 

Свършените със съдебен акт по същество граждански дела по видове 
са, както следва: 

- искове по СК – 65 граждански дела; 
- облигационни искове – 50 граждански дела; 
- вещни искове – 10 граждански дела; 
- делби – 3 граждански дела; 
- искове по КТ – 17 граждански дела; 
- други дела – 122 граждански дела; 
- дела по чл.410 и чл.417 от ГПК – 579 граждански дела. 
Прекратени са 89 граждански дела, от които 19 броя по спогодба и 

70 броя по други причини – на основание чл.232 от ГПК, чл.233 от ГПК, 
чл.129, ал. 3 от ГПК.  

През 2015 година в Районен съд Свищов  в 3 месечен срок от датата 
на образуване на делото са свършени 873 граждански дела, или 93,3% от 
всички свършени граждански дела. 

През 2014 година в Районен съд Свищов в 3 месечен срок от датата 
на образуване на делото са свършени 887 граждански дела, или 93.96% от 
всички свършени граждански дела. 

През 2013 година в Районен съд Свищов в 3 месечен срок от датата 
на образуване на делото са свършени 863 граждански дела, или 93,91 % от 
всички свършени граждански дела. 

Анализът на данните сочи, че през 2015, 2014 и 2013 година 
процентът на свършените граждански дела в 3 месечен срок от датата на 
образуване, е приблизително еднакъв.  

 
ІІ. 2. 2. Наказателни дела. 
През отчетния период от общо 504 наказателни дела за разглеждане, 

съдиите в Районен съд Свищов са свършили 428 наказателни дела, или 
84,9% от делата за разглеждане (фиг. 10.). От тях свършени НОХД са 107 – 
приключили с присъда са 27 дела, прекратени са 80 НОХД, като от 
прекратените 63 НОХД са приключили със споразумение по реда на чл.382 
от НПК,  15 НОХД  са приключили със споразумение по реда на чл.384 от 
НПК, по други причини са прекратени две дела,  няма дела  върнати за 
доразследване. Със съдебен акт по същество са свършени общо 333 
наказателни дела, които са 77,8% от общо свършените наказателни дела. 
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Фиг. 10. Свършени наказателни дела – съпоставка от предходните три 

години. 
 
През 2014 година от общо 496 наказателни дела за разглеждане, 

съдиите в Районен съд Свищов  са свършили  454 наказателни дела, или 
91,5% от делата за разглеждане. От тях свършени НОХД са 135 дела – 
приключили с присъда са 37 дела, прекратени са 98 НОХД, които са 
приключили със споразумение по реда на чл.382 и чл. 384 от НПК. Със 
съдебен акт по същество са свършени общо  333 наказателни дела, които 
са 73,3% от общо свършените наказателни дела. 

През 2013 година са свършени 531 дела от общо 604 наказателни 
дела за разглеждане, или 87,9% от всички дела за разглеждане. От тях 
свършени НОХД са 147 дела – приключили с присъда са 35 дела, 
прекратени са 112 НОХД, като от тях 89 НОХД са приключили със 
споразумение по реда на чл.382 от НПК, 13 НОХД  са приключили със 
споразумение по реда на чл.384 от НПК, а 10 НОХД са прекратени по 
други причини. Със съдебен акт по същество са свършени общо 386  
наказателни дела, които са 72,7% от общо свършените наказателни дела. 

От посочените данни е видно, че през 2015 година са приключени с 
26 наказателни дела по - малко от 2014 година и със 103 наказателни дела 
по - малко от 2013 година, което се дължи на постъпили в края на 2015г 
наказателни дела и значителен спад на новообразуваните през 2015  година 
наказателни дела сравнено с 2013г.  Приключените през 2015 и 2014г. 
година наказателни дела със съдебен акт по същество са с еднакъв брой – 
333, което е с 53  броя по - малко от приключените през 2013 година. 

Данните сочат, че през всяка следваща година се е повишавал 
процентът на свършените със съдебен акт по същество дела спрямо общо 
свършените наказателни дела.  

През 2015 година от свършените  наказателни дела 87% са 
приключени в 3 месечен срок от датата на образуване. В срок до 3 месеца 
от датата на образуване са приключени 89 % от свършените НОХД, 96 % 
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от свършените дела по чл.78а от НК, 99% от свършените ЧНД /без разпити 
/, 100% от свършените ЧНД – разпити и 60% от свършените АНД. Най – 
нисък е процентът на приключените в 3-месечен срок от датата на 
образуване НЧХД, който е 27%. 

През 2014 година от свършените наказателни дела 81% са 
приключени в срок до три месеца от датата на образуване.  

През 2013 година от свършените наказателни дела 85% са 
приключени в 3 месечен срок от датата на образуване. 

Данните сочат, че през 2015 година свършените в 3-месечен срок от 
датата на образуване дела спрямо всички свършени се е увеличил с 6% 
спрямо 2014 година и с 2% спрямо 2013 година. Всички тези обстоятелства 
налагат извода, че значително е повишена бързината на разглеждане и 
приключване на наказателните дела, което се дължи на задълбочено 
проучване на делата преди разглеждането им в открито съдебно заседание, 
както и срочно постановяване на съдебните актове. 

 
ІІ. 2. 2. 1. Решени наказателни дела с акт по същество. 
 
От общо свършените през 2015 година 428 наказателни дела, решени 

по същество са 333 дела, спрямо решени по същество 333 дела през 2014 
година и решени по същество 386 дела през 2013 година. 

Решените по същество наказателни дела през 2015 година са, както 
следва:  

- НОХД – 27 броя; 
- НЧХД – 5 броя; 
- дела по чл. 78а от НК – 25 броя; 
- ЧНД – 154 броя; 
- АНД – 78 броя. 
Свършените със съдебен акт по същество наказателни дела по 

видове са, както следва: 
- НОХД за престъпления против личността – 2 броя; 
- НОХД за престъпления против брака, семейството и младежта – 1 

брой; 
- НОХД за престъпления против собствеността –11 броя; 
- НОХД за общоопасни престъпления – 8 броя; 
- НЧХД –  броя; 
- дела по чл. 78а от НК – 25 броя; 
- ЧНД за реабилитации – 3 броя; 
- принудителни медицински мерки по ЗЗ и чл.89 от НК –9 броя; 
- кумулации – 16 броя; 
- ЧНД от досъдебното производство – 90 броя 
- ЧНД по шифър 1490 - разкриване на банкова и търговска тайна и 

др.  – 80 броя; 
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- АНД – 78 броя. 
 
 
ІІ. 2. 2. 2. Прекратени наказателни дела. 
 
През 2015 година са прекратени общо 95 наказателни дела, спрямо 

121  наказателни дела през 2014 година и 145 прекратени наказателни дела 
през 2013 година. 

Прекратените през 2015 година 95  наказателни дела са, както 
следва: 

- НОХД – 80 броя - от тях 78 броя са прекратени поради одобряване 
на споразумение по чл.382 и чл.384 от НПК и 2 дела са прекратени по 
други причини – връщане на РП Свищов за отстраняване на допуснати 
процесуални нарушения и връщане на делото на РП Свищов за прилагане 
на закона-произнасяне по реда на чл. 375 от НПК. 

- НЧХД –6 броя – поради оттегляне на тъжбата, неявяване на 
тъжителя или помирение между частния тъжител и подсъдимия; 

- Дела по чл. 78а от НК – 1 брой -  прекратено производството по 
делото и делото е върнато на прокурора на фаза досъдебно производство за 
изяснавяване на възникнали нови фактически положения в рамките на 
съдебното производство.  

- ЧНД – 4 броя – поради висящо дело за групиране по отношение на 
същите наказания, изпращане на делото по подсъдност на друг съд,  
поради смърт на освидетелстваното лице,  връщане на съдебна поръчка за 
връчване на съдебни книжа, като неизпълнена, поради неоткриване на 
лицето на адреса и, а друг адрес не е бил известен.  

- АНД – 4 броя – подена жалба без да е издадено наказателно 
постановление-делото е прието за безпредметно,  изпращане на делото по 
подсъдност на друг съд, влязло в сила решение, с което съдът вече се е 
произнесъл по жалба срещу атакуваното наказателно постановление, 

Броят на прекратените дела през 2015г. намалява в сравнение с 
предходните години. През 2015г. процентът на прекратените спрямо 
свършените наказателни дела е 22,2, спрямо 26,65 % през 2014г. и 27,31 % 
през 2013г. , който процент се дължи на значителния брой споразумения 
по наказателни общ характер дела, спрямо внесените обвинителни актове.  
 

ІІ. 2. 2. 3. Структура на осъдената престъпност. 
 
По видове и глави от НК свършените дела и наказани лица през 2015 

година се разпределят както следва: 
1/ НОХД 
- от разгледаните 7 броя за престъпления против личността,  са 

свършени 4 дела, от които 2 са решени по същество с присъда и 2 са 
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прекратени със споразумение за решаване на делото; осъдени са 3 лица, от 
които няма непълнолетни; опрадвано едно лице; 

-   от разгледаните 2 броя за престъпления против правата на 
гражданите, са свършени 1 дела, което дело е прекратено и делото е 
върнато на РП Свищов за отстраняване на допуснати процесуални 
нарушения.  

- от разгледаните 2 броя за престъпления против брака, семейството 
и младежта, са свършени 2 дела, от които 1 е решено по същество с 
присъда, а 1 е прекртено със споразумение за решаване на делото; осъдени 
са 1 лице, от които няма непълнолетни; оправдано едно лице; 

- от разгледаните 35 броя за престъпления против собствеността, са 
свършени 34 дела, от които 11 са решени по същество с присъда, а 23 са 
прекратени със споразумение за решаване на делото, осъдени са 49 лица, 
от които 8 лица са непълнолетни, а 2 лица са оправдани; 

- от разгледаните 12 броя за престъпления против стопанството, са 
свършени 11 дела, от които 3 са решени по същество с присъда, а 8 са 
прекратени със споразумение за решаване на делото; осъдени са 9 лица,  2  
лица са оправдани; 

- от разгледаните 1 брой за престъпления против реда и 
общественото спокойствие, са свършени са 1 дела, което е прекратено със 
споразумение за решаване на делото; осъдено е 1 лице, а оправдани лица 
няма; 

- от разгледаните 51 броя за общоопасни престъпления, са свършени 
са 51 дела, от които 8 дела са решени по същество с присъда, а 42 със 
споразумение за решаване на делото, а 1 е прекратено и върнато на РП 
Свищовза прилагане на закона/произнасяне по реда на чл. 375 от НПК/; 
осъдени са 49  лица, от които няма  непълнолетни, а 1 лице е оправдано; 

- НЧХД - от разгледаните общо  13 броя, са свършени са 11 дела /от 
които 5 дела са решени по същество с присъда, а 2 са приключили със 
спогодба, три са прекратени поради оттегляне на тъжбата и едно е 
прекратено поради неявяване на тъжителя/, осъдени са 4 лица, а 1 лице е 
оправдано; 

- дела по чл. 78а от НК - от разгледаните общо 28 броя, са свършени 
26 дела /от тях 25 са решени по същество, а 1 е прекратено/, осъдени са 25 
лица, от които няма  непълнолетни, оправдани лица няма. 

От общо разгледаните по внесени прокурорски актове 113 броя 
НОХД през отчетния период са свършени 107 броя НОХД, като по 25 
НОХД са образувани и проведени бързи производства, а незабавни 
производства са 4. Приключени по реда на Глава двадесет и седма от НПК 
са 5 дела.  От общо свършените 107 броя НОХД са приключили с присъда 
27 дела, прекратени са 80 НОХД, като от прекратените дела 78 НОХД са 
приключили със споразумение по реда на чл.382 и чл.384 от НПК, а  2 
НОХД са прекратени по други причини.  
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От общо разгледаните по внесени прокурорски актове 149 броя 
НОХД през 2014 година са свършени 135 броя НОХД, като по 26 НОХД са 
образувани и проведени бързи производства, а по 2 НОХД са образувани и 
проведени незабавни производства. 4 НОХД са приключени по реда на 
Глава двадесет и седма от НПК. От общо свършените 135 броя НОХД са 
приключили с присъда 37 дела, прекратени са 98 НОХД - приключили със 
споразумение по реда на чл.382 и чл.384 от НПК. Няма върнати за 
доразследване НОХД. 

От общо разгледаните по внесени прокурорски актове 164 броя 
НОХД през 2013 година са свършени 147 броя НОХД, като по 13 НОХД са 
образувани и проведени бързи производства, а по 2 НОХД са образувани и 
проведени незабавни производства. 3 НОХД са приключени по реда на 
Глава двадесет и седма от НПК. От общо свършените 147 броя НОХД са 
приключили с присъда 35 дела, прекратени са 112 НОХД, като от 
прекратените дела 102 НОХД са приключили със споразумение по реда на 
чл.382 и чл.384 от НПК, а десет са прекратени по други причини.   

През 2015г. в Районен съд Свищов са произнесени  27 броя сприсъди 
и са одобрени 78 споразумения за решаване на делото по реда на чл.381 - 
чл.384 от НПК. Осъдителните присъди са 22 броя. Постановените 
оправдателни присъди са 5 броя. По свършените дела общо съдени лица са 
127 лица, от които 120 лица са осъдени /94,5% от общо съдените лица/, 7 
лица са оправдани /5,5% от общо съдените лица/. Осъдени са 8 
непълнолетни лица (Фиг. 11). Наложени са следните наказания: на 59 лица 
е наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, като в 16 случая 
наказанието е ефективно и в 43 е условно. Няма налагано наказание 
лишаване от свобода над 3 години. На 53 лица е наложено наказание 
пробация, на 3 лица – глоба, на 5 лица – 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 дължат на 
големия брой одобрени споразумения – 78, по които са наложени 
наказания на 90 лица.  По реда на съкратено съдебно следствие съдът е 
произнесъл 5 присъди. На 25 лица са наложени административни 
наказания на основание чл. 78а от НК. 

През 2014г. в Районен съд Свищов са произнесени 36 присъди и са 
одобрени 98 споразумения/внесени с предложение за споразумение и 
постигнати в съдебно заседание/. От тези 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. 
При свършените дела общо съдени лица са 160, от които 155 са осъдени 
/96,9% от общо съдените лица/, 4 лица са оправдани / 3,1% от общо 
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съдените лица/, по отношение на едно лице не е наложено наказание. 
Осъдени са 12 непълнолетни лица.  

През 2013г. са произнесени са произнесени 35 присъди и са 
одобрени 102 споразумения /по чл. 381-384 НПК/. От тези 35 присъди, 34 
са осъдителни и 1 -  оправдателна. По свършените дела общо съдени лица 
са 169 лица, от които 156 лица са осъдени /92,3% от общо съдените лица/, 
1 лице е оправдано /0,6% от общо съдените лица/. Осъдени са 5 
непълнолетни лица. 

 

 
Фиг. 11. Съдени, осъдени и оправдани лица за периода 2013-2015 г. 

 
 
 
 
Относителният дял на постановените 22 осъдителни присъди  

спрямо свършените през 2015 година 107  НОХД е 20,6%, а относителният 
дял на постановените 5 оправдателни присъди спрямо свършените 107 
НОХД е 4,7%. Относителният дял на одобрените споразумения през 2015г. 
– 78 спрямо свършените през годината НОХД е 72,9%.  

Относителният дял на постановените 22 осъдителни присъди  спрямо 
внесените през 2015 година 37 броя обвинителни актове е 59,5%, а 
относителният дял на постановените 5 оправдателни присъди спрямо 
внесените обвинителни актове е 13,5%. 
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Относителният дял на осъдителните спрямо произнесените присъди 
е  81,5 %. Предходната година е бил 88,9 %, а през 2013г. е бил 97,1%.  

Данните са сравнително близки с тези за предходните години, 
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.  

През отчетния период не са образувани наказателни производства по 
внесени от прокуратурата актове със значим обществен интерес. 

По свършените 26 дела по внесените от прокуратурата  предложения  
за налагане на административни наказания на основание чл.78А от НК- са 
признати за виновни и наказани 25 лица и едно дело е прекратено.  

 
  
ІІ. 2. 2. 4. Причини за оправдателните присъди. 
 
Причините за постановените оправдателни присъди са най – често 

събраните нови доказателства в хода на съдебното следствие, след 
проверка на обясненията на подсъдимите в съдебната фаза на процеса.  

През 2015г. са произнесени пет  изцяло оправдателни присъди:  
Конкретно, това са:  

 -по НОХД № 117/2014 г. с обвинение по чл. 196 ал. 1 т. 2 вр. чл. 195 
ал. 1 т. 2 вр. чл. 194 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК вр. чл. 29 ал. 1 б. „а“ и „б“ 
от НК и по чл.  чл. 196 ал. 1 т. 2 вр. чл. 195 ал. 1 т. 2 вр. чл. 194 ал. 1 вр. чл. 
20 ал. 2 от НК. Присъдата е протестирана от РП Свищов и потвърдена от 
ВТОС.  
 - по НОХД № 69/2015г. с обвинение по чл. 149 ал. 2 пр. 2-ро вр. ал. 1 
от НК. Присъдата е протестирана от РП Свищов и е отменена от ВТОС, 
поради смърт на подсъдимия.  
 - по НОХД № 221/2014г. с обвинение по чл. 354а ал. 5 вр. ал. 3 
предл. 2 т. 1 от НК. Присъдата е протестирана от РП Свищов и делото е 
изпратено във ВТОС.  
 - по НОХД № 8/2015г. с обвинение по чл. 216 ал. 1 от НК. Присъдата 
е протестирана от РП Свищов и е отменена от ВТОС и делото е върнато за 
ново разглеждане.  
 - по НОХД № 127/2015г.  с обвинение по чл. 216 ал. 1 от НК. 
Присъдата е протестирана от РП Свищов и потвърдена от 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.  
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ІІ. 3. ВИСЯЩИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД. 
 
В края на отчетния период са останали висящи общо 197 дела, от 

които 121 граждански дела и 76 наказателни дела (фиг. 12.).Останалите 
висящи в края на отчетния период дела са 12,63 % от общия брой на 
разглежданите през 2015 година 1560 дела. 

В края на 2014 година са останали висящи общо 123 дела, от които 
81 граждански дела и 42 наказателни дела. Останалите висящи в края на 
отчетния период дела са 8,09 % от общия брой на разглежданите през 2014 
година 1521 дела. 

В края на 2013 година са останали висящи общо 153 дела, от които 
80 граждански дела и 73 наказателни дела. Останалите висящи в края на 
отчетния период дела са 9,54 % от общия брой на разглежданите през 2013 
година 1603 дела. 

 

 
Фиг. 12. Висящи дела в края на периода 

 
 

Данните сочат, че през 2015 година е налице увеличение на останали 
висящи в края на годината дела със 74 дела спрямо 2014 година и с 44   
дела спрямо 2013 година, което се дължи на повишаване броя  на 
новопостъпилите дела през 2015 година спрямо предходната година, както 
и на образувани в края на отчетния период дела.  
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ІІ. 3. 1. Висящи граждански дела. 
 
Висящи в края на отчетния период са останали 121 граждански дела, 

или 11,46 % от общия брой на разглежданите през 2015 година 1056 
граждански дела. 

В края на 2014 година са останали висящи 81 броя граждански дела, 
а в края на 2013 година – 80 дела. 

Останалите висящи към 31.12.2015г. граждански дела са, както 
следва: 

- 63 броя граждански дела по общия ред; 
- 4  броя производства по чл.310 от ГПК; 
- 7 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК; 
- 37 броя дела от и срещу търговци; 
- 10  броя други граждански дела. 
По видове висящите граждански дела към 31.12.2015г. са, както 

следва: 
- искове по СК – 26 броя; 
- облигационни искове – 37 броя; 
- вещни искове – 18 броя; 
- делби – 18 броя; 
- искове по КТ –  5 броя; 
- други дела –10 броя; 
- дела по чл.410 и чл.417 от ГПК – 7 броя; 
  От останалите висящи към 31.12.2015г.  121 граждански дела, 109 

са по описа за 2015г.,   8 дела са образувани 2014г., 3 дела –  през 2013г. и 
едно дело през 2012г..  От останалите висящи в края на периода, една 
значителна част са по описа за 2015г., част от които и постъпили в 
последните месеци на годината, насрочени за разглеждане през първите 
месеци на 2016г.  По някои от делата е имало спиране на производството, а 
някои са били прекратявани и изпращани по жалба на горни инстанции. 
Висящността в края на годината е леко повишена, сравнено с предходните 
години, но следва да се отчете и по-голямото постъпление на граждански 
дела през 2015г., както и обстятелство, че до месец април 2015г. съдът е 
работил с непълен щат. От тук и извода, че няма забяване на граждански 
дела, а същите се разглеждат при спазване на законовите срокове. По 
принцип делата се разпределят в деня на постъплането им или на 
следващия ден, насрочват се за първо заседание в месечен срок от 
постъпването им, както и при отлагането им срокът е едномесечен, с 
изключение когато се касае за изслушване на вещи лица и е необходимо по 
– дълъг срок за изготвяне на заключението. Определенията по чл. 140 от 
ГПК по гражданските дела се изготвят в 5 – дневен срок. Актовете по 
частните граждански дела се изготвят в тридневен срок. Създадената 
организация за разпределение и движение на делата в Районен съд Свищов 
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е успешна, резултат от което е незначителния брой дела, чието 
разглеждане продължава по – дълго.  

 
 
ІІ. 3. 2. Висящи наказателни дела. 
 
В края на отчетния период са останали висящи 76 наказателни дела, 

или 15,08 % от общия брой на разглежданите през 2015 година 504 
наказателни дела. 

В края на 2014 година са останали висящи 42 наказателни дела, а в 
края на 2013 година са останали висящи 73 наказателни дела. 

Останалите висящи към 31.12.2015г. наказателни дела са, както 
следва: 

- НОХД – 6 броя; 
- НЧХД – 2 броя; 
- дела по чл. 78а от НК – 2 броя; 
- АНХД – 66 броя. 
Останалите висящи към 31.12.2015г. наказателни дела по видове са, 

както следва: 
- НОХД за престъпления против личността – 3 броя; 
- НОХД за престъпления против правата на гражданите – 1 брой; 
- НОХД за престъпления против собствеността – 1 брой; 
- НОХД за престъпления против стопанството – 1 брой;  
- НЧХД – 2 броя; 
- дела  по чл. 78а от НК – 2 броя; 
- АНД – 66 броя.  
От останалите висящи към 31.12.2015г. наказателни дела само едно 

дело е по описа за 2014г. , а останалите са образувани през 2015г. От 
останалите висящи в края на периода, една значителна част са постъпили в 
последните месеци на годината/например месец декември са постъпили 
близо 30 АНД по жалби срещу наказателни постановления/, насрочени за 
разглеждане през първите месеци на 2016г. Считам, че няма забавяне по 
наказателните дела, а същите се разглеждат при спазване на законовите 
срокове. Заседанията по НОХД, НЧХД, АНД се насрочват в двумесечен 
срок от образуването им. Създадената организация за разпределение и 
движение на делата в Районен съд Свищов е успешна, резултат от което е 
незначителния брой дела, чието разглеждане продължава по – дълго.  
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ІІ. 4. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ. 
 
През 2015 година  пред по - горна инстанция са били обжалвани 97 

съдебни акта, постановени от съдиите в Районен съд Свищов, от които 48 
съдебни акта по граждански дела и 49 съдебни акта по наказателни дела. 
Обжалваните съдебни актове са 7,12 % от общо свършените 1363 
граждански и наказателни дела (фиг. 13.). 

 

 
Фиг. 13. Обжалвани дела – анализ за три години 

 
Пред 2014 година са обжалвани 161 съдебни акта, които са 11,52 % 

от общо свършените 1398 граждански и наказателни дела. 
Пред 2013 година са обжалвани 164 съдебни акта, които са 11,31 % 

от общо свършените 1450 граждански и наказателни дела. 
Обжалваните съдебни актове през 2015 година са, както следва: 
- 6 броя граждански дела по общия ред; 
- 8 броя производства по чл.310 от ГПК; 
- 7 броя дела по чл.410 и чл.417 от ГПК; 
- 26 броя дела от и срещу търговци; 
- 1 брой други  граждански дела; 
- 10 броя НОХД; 
- 3 броя НЧХД; 
- 4 броя  ЧНД; 
- 32 броя НАХД. 
Налице е намаление броя на обжалваните съдебни актове през 2015г. 

спрямо предходните две години.  
 Общият брой на върнатите през 2015 година  обжалвани и 

протестирани дела на съдиите  е 102. От тях 52 броя са граждански дела и  
50 броя са наказателни дела. 

От общо обжалваните и върнати 102 дела  през 2015  година са: 
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  - потвърдени – 71 броя, т.е около 70% от всички обжалвани и 
върнати дела; 
 - отменени –  18 броя, т.е. 17,7% от всички обжалвани и върнати 
дела; 
 - изменени (потвърдени в една част, отменени в друга част) – 13 
броя, т.е. 12,8% от всички обжалвани и върнати дела. 
 От общо обжалваните и върнати през 2014 и 2013 година дела са 
потвърдени около 80%. 
 Анализът на данните сочи, че през 2015 година се е намалил 
процентът на потвърдените съдебни актове с 10% спрямо 2014  и 2013 
година, но въпреки това е сравнително висок, като се има предвид 
увеличеното постъпление на дела. 
 

ІІ. 4. 1. Обжалвани съдебни актове по граждански дела. 
Причини. 
 
 През първото шестмесечие на 2015 година са върнати 25 обжалвани 
граждански дела на съдиите от Районен съд Свищов, от които: 
 - потвърдени изцяло – 18 броя, т.е. 72% от всички обжалвани и 
върнати граждански дела; 
 - отменени или обезсилени – 6 броя, т.е. 24% от всички обжалвани и 
върнати граждански дела; 
 - изменени (потвърдени в една част, отменени в друга) – 1 брой, т.е. 
4% от всички обжалвани и върнати граждански дела. 
 През второто шестмесечие на 2015 година са върнати 27 обжалвани 
граждански дела на съдиите от Районен съд Свищов, от които: 
 - потвърдени изцяло – 16 броя, т.е. 59,3% от всички обжалвани и 
върнати граждански дела; 
 - отменени или обезсилени –  6 броя, т.е. 22,2% от всички обжалвани 
и върнати граждански дела, сред които: 

 2 съдебни акта изцяло обезсилени и върнати за ново 
разглеждане, 2 съдебни акта изцяло отменени и постановен 
акт по същество; 

 1 отменено поради нови доказателства; 
 1 отменено поради отказ или оттегляне пред горната 

инстанция, спогодба, изтекъл срок, който не е бил налице 
към момента на постановяване на решението.  

 - изменени – 5 броя, т.е. 18,5% от всички обжалвани и върнати 
граждански дела, от които: 

 1 потвърдено в едната част, отменено в другата поради 
нови доказателства пред въззивната инстанция; 

 4 дела потвърдени в едната част, отменени в другата и 
постановен акт по същество. 
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Сред причините за отменените съдебни актове от въззивната 
инстанция по граждански дела, би могло да се посочи освен преценка на 
доказателствата въз основа на собствено убеждение и  наведените пред по 
- горната инстанция нови доказателства, установяващи факти и 
обстоятелства, които не са били известни на първоинстанционния съд. 

 
 
 
ІІ. 4. 2. Обжалвани и протестирани съдебни актове по 

наказателни дела. Причини. 
 

През първото шестмесечие на 2015 година са върнати 27 обжалвани 
наказателни дела на съдиите от Районен съд Свищов, от които: 

- потвърдени – 15 броя, т.е. 55,6% от всички обжалвани и върнати 
наказателни дела ; 

- отменени – 6 броя, т.е. 22,2% от всички обжалвани и върнати 
наказателни дела; 

- изменени /потвърдени в едната част отменени в друга част/– 6 броя, 
т.е. 22,2% от всички обжалвани и върнати наказателни дела. 

От обжалваните актове по наказателни дела са изменени съответно 5 
дела, изменени в наказателната част и 1 в осъдителната част, 4 дела 
отменени и върнати за ново разглеждане и 2 дела са отменени изцяло. Не 
се констатират случаи на отмяна на актовете на един и същ състав поради 
допуснати идентични нарушения на материалния и процесуалния закон. 
Това налага извода, че районните съдии се съобразяват с практиката на 
въззивната инстанция и не са допускали системни нарушения на закона 
при произнасянето си по делата.  

През второто шестмесечие на 2015 година са върнати 23 обжалвани 
наказателни дела на съдиите от Районен съд Свищов, от които: 

- потвърдени – 22 броя, т.е. 95,7% от всички обжалвани и върнати 
наказателни дела ; 

- изменени /потвърдени в едната част отменени в друга част/– 1 брой, 
т.е. 4,3% от всички обжалвани и върнати наказателни дела. 

От обжалваните и върнати  актове по наказателни дела през второто 
шестмесечие няма отменени съдебни актове по наказателни дела. Има едно 
НАХД, което е изменено – отменено в едната част и потвърдено в другата.  

Това налага извода, че през второто шестмесечие районните съдии  
са постигнали изключително качество на постановените съдебни актове по 
наказателни дела, съобразявали са се с практиката на въззивната инстанция 
и не са допускали нарушения на закона при произнасянето си по делата.  
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ІІІ. АНАЛИЗ ПО НАТОВАРЕНОСТ. 
 
ІІІ. 1. СРЕДНОМЕСЕЧНО ПОСТЪПЛЕНИЕ НА ЕДИН СЪДИЯ 

НА БАЗА ОТРАБОТЕНИТЕ МЕСЕЦИ. 
 

           През отчетния период постъплението на граждански и наказателни 
дела по съдии и средномесечното постъпление на един съдия на база 
отработените човекомесеци, е представено в таблица 3. 
 

Таблица 3 
  №                 съдия граждански наказателни общо средномесечно 
1. Пенка Йорданова 261 122 383 12 мес. – 31,92 
2. Теодора Стоянова 230 117 347 12 мес. – 28,92 
3. Диана Радева 250 127 377 12 мес. – 31,42 
4. Стела Бъчварова 234 96 330  9 мес. – 36,67 

 
През отчетния период постъплението на дела по щат е 359,3 дела 

годишно на един съдия, или средномесечното постъпление на един съдия 
на база 12 месеца е 29,94 дела при запълнен щат. На база отработените 45 
месеци средномесечното постъпление на един съдия е 31,93 дела.  

През 2014 година постъплението на дела по щат е 341,75 дела 
годишно на един съдия, или средномесечното постъпление на един съдия 
на база 12 месеца е 28,48 дела при запълнен щат. На база отработените 36 
месеци средномесечното постъпление на един съдия е 37,97 дела.  

През 2013 година на база отработените 47 месеци средномесечното 
постъпление на един съдия е 30,94 дела. 

 
ІІІ. 2. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ СПРЯМО ОБЩИЯ 

БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И СПРЯМО ОБЩИЯ БРОЙ 
СВЪРШЕНИ ДЕЛА – ПО ЩАТ И ДЕЙСТВИТЕЛНА. 

 
През отчетния период натовареността на съдиите по щат спрямо 

делата за разглеждане е 32,50 дела месечно, а спрямо свършените дела 
натовареността по щат е 28,40 дела месечно (таблица 4.)  

През 2014 година натовареността на съдиите по щат спрямо делата 
за разглеждане е 31,69 дела месечно, а спрямо свършените дела 
натовареността по щат е 29,13 дела месечно.  

През 2013 година натовареността на съдиите по щат спрямо делата 
за разглеждане е 33,40 дела месечно, а спрямо свършените дела 
натовареността по щат е 30,21 дела месечно. 

 
 



 

 

 

37 

Таблица 4 
Натовареност по щат и действителна натовареност на съдиите към 

разгледани и към свършени дела за периода 2013-2015 г. 
 
 

Години 

Натовареност 
по щат към 
разгледани 
дела (бр.) 

Действителна 
натовареност 

към разгледани 
дела 
 (бр.) 

Натовареност 
по щат към 
свършени 

дела 
(бр.) 

Действителна 
натовареност 
към свършени 

дела  
(бр.) 

2013 33,40 34,11 30,21 30,85 
2014 31,69 42,25 29,13 38,83 
2015 32,50 34,57 28,40 30,29 

 
Натовареността на съдиите по щат спрямо разглежданите дела през 

2015 година e повишена спрямо 2014 година с 0,81 дела и е намлена 
спрямо 2013 г. с 0,9 дела. 

Натовареността на съдиите по щат спрямо свършените дела през 
2015 година намалява в сравнение с предходните две години – 
намалението спрямо 2014 г. е с 0,73 дела, а спрямо 2013 г. с 1,8 дела. 

С оглед отработените през 2015 година 45 човекомесеци 
действителната натовареност на съдиите в Районен съд  Свищов спрямо 
делата за разглеждане е 34,57 дела месечно, а спрямо свършените дела 
действителната натовареност е 30,29 дела месечно.  

С оглед отработените през 2014 година 36 човекомесеци 
действителната натовареност на съдиите в Районен съд  Свищов спрямо 
делата за разглеждане е 42,25 дела месечно, а спрямо свършените дела 
действителната натовареност е 38,83 дела месечно.  

С оглед отработените през 2013 година 47 човекомесеци 
действителната натовареност на съдиите в Районен съд  Свищов спрямо 
делата за разглеждане е 34,11 дела месечно, а спрямо свършените дела 
действителната натовареност е 30,85 дела месечно.  

 
През отчетния период разликата между действителната натовареност 

и натовареността по щат спрямо разглежданите дела е 2,07 дела 
средномесечно в полза на действителната натовареност, а разликата между 
действителната натовареност и натовареността по щат спрямо свършените 
дела също е 1,89 дела средномесечно в полза на действителната 
натовареност, което се дължи на обстоятелството, че до 01.04.2015 г.  
едната бройка за съдия е била вакантна. 

През 2014 година разликата между действителната натовареност и 
натовареността по щат спрямо разглежданите дела е с 10,56 дела 
средномесечно в полза на действителната натовареност, а разликата между 
действителната натовареност и натовареността по щат спрямо свършените 
дела е 9,4 дела средномесечно в полза на действителната натовареност. 
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Разликите се дължат на факта, че през цялятя година  едната съдийска 
бройка е била вакантна. 

През 2013 година разликата между действителната натовареност и 
натовареността по щат спрямо разглежданите дела е 0,71 дела 
средномесечно в полза на действителната натовареност, а разликата между 
действителната натовареност и натовареността по щат спрямо свършените 
дела е 0,64 дела средномесечно в полза на действителната натовареност. 

Действителната натовареност спрямо общия брой разглеждани дела 
за всеки съдия през 2015 година на база отработените човекомесеци е, 
както следва (таблица 5): 

 
Таблица 5 

  №                 съдия граждански наказателни общо Средномесечно  

  1. Пенка Йорданова 293 138 431 12 мес. – 35,92 
  2. Теодора Стоянова 247 125 372 12 мес. – 31,00 
3. Диана Радева 282 145 427 12 мес. – 35,58 

  4. Стела Бъчварова 234   96 330   9 мес. – 36,67 
 
   
 През отчетния период съдиите в Районен съд  Свищов съд са свършили 
граждански и наказателни дела общо и средномесечно на база 
отработените човекомесеци, както следва (таблица 6): 
 

Таблица 6 

  № 
             
    Съдия 
 

граждански наказателни общо средномесечно 

  1. Пенка Йорданова 257 123 380 12 мес. – 31,67 
  2. Теодора Стоянова 223 109 332 12 мес. – 27,67 
3. Диана Радева 252 125 377 12 мес. – 31,42 

  4.   
 

Стела Бъчварова 203   71 274  9 мес. – 30,44 
 
От направения анализ на посочените по – горе цифри се установи, че 

през отчетния период е намалена разликата между натовареността на 
съдиите по щат спрямо разглежданите и свършените дела и 
действителната натовареност на съдиите спрямо разглежданите и 
свършените дела, дължащо се на заемане на свободна бройка за съдия. 
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ІV. ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДА И СЪДИИТЕ. 
 
През 2015 година в сравнение с предходната година е налице 

намаляване на натовареността на съдиите по щат спрямо общия брой дела 
за разглеждане и спрямо свършените дела и намаляване на действителната 
натовареност на съдиите спрямо общия брой дела за разглеждане и спрямо 
свършените дела, което се дължи на запълване на щата от месец април.  

Работилите през отчетния период съдии следиха непрекъснато 
измененията в законодателството и съдебната практика и положиха усилия 
за повишаване бързината на разглеждане на делата и на професионалната 
си квалификация. В резултат на самоподготовката на магистратите, 70% от 
обжалваните дела бяха потвърдени от горните инстанции и 13,7% са 
изменени, към които се отнасят и потвърдените в една част съдебни 
актове, което говори за висок професионализъм. 

Съдиите в Районен съд  Свищов са разгледали, свършили, решили по 
същество и прекратили през отчетния период граждански и наказателни 
дела, както следва (таблица 7): 
 

Таблица 7 

  
№      съдия 

Дела за 
разглеждане Свършени дела Решени по 

същество дела 

 
Прекратени  

дела 
 

Гр.д. Н.д. общо Гр.д. Н.д. общо Гр.д. Н.д. общо Гр.д. Н.д. общо 

1. П. Йорданова 293 138 431 257 123 380 235 97 332 22 26 48 

2. Т. Стоянова 247 125 372 223 109 332 195 86 281 28 23 51 

3. Д. Радева 282 145 427 252 125 377 226 95 321 26 30 56 

4. Ст. Бъчварова 234 96 330 203 71 274 190 55 245 13 16 29 

 
Разликата в броя дела за разглеждане между отделните съдии се 

дължи на обстоятелството, че съдия Стоянова до 20.10.2015 г. е 
изпълнавала функции на административен ръководител и са и 
разпределяни 90% от видовете дела, с изключение на ЧНД разпитите- при 
100% натовареност, а съдия Бъчварова е с по-малък брой дела, поради това 
че  встъпи в длъжност на 01.04.2015 г.  

 Съдиите в Районен съд  Свищов са свършили в 3-месечен срок 
граждански и наказателни дела, и имат резултати от обжалваните дела, 
както следва (таблица 8): 
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Таблица 8 

съдия 

Свършени дела в 
3-месечен срок 

 
 
 
 
 
 
 

Резултат от обжалвани 
дела през първото 

 

Резултат от обжалвани 
дела през второто 

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

потв. Потв. Отм. Изм. % 
потв. 

П. Йорданова 234 100 334 88 13 2 -   87 14 2 2 78 

Т. Стоянова 213 102 315 95 7 7 4   39 8 1 2 73 

Д. Радева 231 105 336 89 12 3 3   67 11 1 1 85 

Ст. Бъчварова 195 65 260 95 1 - - 100 5 2 1 63 

  
С Решение на ВСС по Протокол № 42/23..07.2015г. съдия Йорданова 

е повишена на място в ранг „съдия в Апелативен съд”. Съдия Йорданова е 
разгледала общо 431 дела, свършила 380 дела, от които в 3-месечен срок – 
334.  

Съдия Стоянова е разгледала общо 372 дела, свършила 332, от които 
в 3-месечен срок -315. 

Съдия Радева е разгледала общо 427 дела, свършила 377, от които в 
3-месечен срок 336. 

Съдия Бъчварова е разгледала общо 330, свършила 274, от които в 3-
месечен срок 260. 

Всички съдии изключително добросъвестно изпълняваха служебните 
си задължения, като правеха необходимото за спазване на нормативно 
определените срокове за разглеждане и произнасяне по делата. През 
отчетния период са малко гражданските и наказателни дела, по които 
съдебният акт е изготвен в срок по - голям от 1 месец.  

Спазването на правилата за професионална етика, както и 
отговорното, обективното и безпристрастно подхождане към 
разглеждането на делата от съдиите, допринесе в голяма степен за 
повишаване авторитета на съда и доверието в институцията. 

С оглед изложените по – горе данни и обстоятелствата, че 91% от 
свършените дела са решени в срок до 3 месеца и 70% от обжалваните 
актове са потвърдени изцяло от горните инстанции, дава основание за 
отлична оценка за качеството на работата на съдиите от Районен съд 
Свищов през 2015 година. 

 
 
V. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
 
В Районен съд Свищов има един държавен съдебен изпълнител, като 

по щат длъжността се заема от Магдалена Иванова. От месец август 2014г. 
същата е в отпуск поради бременност и раждане, а от 28.09.2015г. до 
17.09.2016г. в отпуск на основание чл. 164 ал. 1 от КТ. След направено 
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предложение до Министъра на правосъдието за насрочване на конкурс за 
ДСИ по заместване, до завършане на титуляра, такъв беше обявен и 
считано от 12.01.2015г. в длъжност встъпи Весела Георгиева, до завръщане 
на титуляра. Преди встъпването й, длъжността се изпълняваше от тримата 
районни съдии по график, съгласно заповеди на Административния 
ръководител, за което се уведомява Министерството на правосъдието.  

През 2015г. постъплението на дела е понижено спрямо 2014г. и 
2013г. През 2015г. са постъпили 53 бр. изпълнителни дела, при 60 бр. през 
2014г. и 134 бр. през 2013г.  Данните сочат, че новообразуваните през 2015 
година изпълнителни дела са намалели с 7 дела спрямо новообразуваните 
изпълнителни дела през 2014 година и са намалели  с  81 дела спрямо 
новообразуваните изпълнителни дела през 2013 година. 
Видно е, че постъплението е намаляло  двойно, в сравнение с 2013г.. В 
съдебно-изпълнителната служба през 2015г. е имало на производство 680 
бр. изп. дела, от които несвършени в края на предишния отчетен период 
627 бр. От всички изпълнителни дела на производство са свършени 39 
дела, от които 17 чрез реализиране на вземането, 19 са прекратени – по 
други причини и 3 дела – изпратени на друг съдебен изпълнител. За 
сравнение през 2014г.  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 през 2014г., са свършени 53 дела, от 
които 31 чрез реализиране на вземането, 14 са прекратени и 8 са изпратени 
на друг съдебен изпълнител. За сравнение през 2013 година са свършени 
109 дела, но от тях 74 са прекратени, а 34 са чрез реализиране на 
вземането. Видно е намалението на приключените дела чрез реализиране 
на вземането, както и намаляването на прекратените изп.дела. В края на 
2015г. са останали висящи 641 дела, спрямо 627 висящи в края на 2014 
година и 620 висящи в края на 2013 година.  

През 2015г. са събрани 99 222 лева. За сравнение през 2014 година са 
събрани 171 698 лева, а през 2013 година – 141 662 лева. Налице е 
намаляване на събираемостта на вземанията.  

Преиз годината са постъпили четири жалби против действията на 
съдебния изпълнител, като една е уважена. За сравнение през 2014 година 
са постъпили 4 жалби против действия на съдебния изпълнител, от които 2 
са отвърлени и 2 са уважени, а през 2013 година са постъпили 3 жалби, от 
които 1 е уважена.  

 В съдебно - изпълнителната служба при Районен съд Свищов през 
2015 година са изготвени 5 706 броя призовки и книжа, като особено голям 
е обема на изготвените документи по изпълнителни дела за изплащане на 
издръжки по Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата 
на присъдена издръжка.  
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Предвид изложените по – горе данни, считам, че следва да се даде 
положителна оценка за работата на съдебно-изпълнителната служба при 
Районен съд Свищов през 2015 година.  

 
VІ. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА. 

 
Длъжността 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 вписванитя и може определено да се каже, че няма 
проблеми, както с обслужването на гражданите, така и с делата и воденето 
на регистрите.  

Общият брой вписвания в Служба по вписванията през 2015 година 
са 3764, спрямо 4077 през 2014 година и 5001 през 2013 година. Налице е 
леко намаление обема на работа през 2015 година, в сравнение с 
предходните две години. От  вписаните сделки договорите за продажби са 
1427 бр. , ипотеки 193 бр. , дарения – 302 бр. . Като цяло общият брой 
вписвания е намален, за сравнение през 2014 година от вписаните сделки 
договорите за продажба са 1561 броя, ипотеките – 136 броя, дарения – 288 
бр. , а през 2013 години договорите за продажба са били 1753 броя, 
ипотеките 148 броя, даренията – 347 броя. Налице е увеличение на  
вписаните договори за аренда в сравнение с предходната година - през 
2015 година са 475 броя, през 2014 година – 452 броя. Вписаните  през 
2013 година договори за аренда  са  773 броя, което значително надвишава 
вписаните договори за аренда през 2015 и 2014 година.  

През годината съдията по вписванията Сийка Кръстева е изготвила 
23 отказа за вписване на сделки. Обжалван е един отказ, като жалбата е 
изппратена на ВТОС.  

През 2015 година са издадени 910 удостоверения, справки от 
държавни органи – 91 , устни справки – 136, 1175 – преписи. 

   
VІІ. БЮРО „СЪДИМОСТ”. 
  
 
В Районен съд Свищов деловодителят Мария Трифонова съвместява 

функциите на деловодител „Регистратура“ и „Бюро съдимост“.  
През 2015 година в Районен съд Свищов  са издадени общо 3950 

справки, от които 3146 свидетелства за съдимост и 804 справки за 
съдимост. 

През 2014 година са издадени 2827 броя свидетелства за съдимост и 
847 броя справки за съдимост, или общо 3674 справки. 
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През 2013 година са издадени 3020 броя свидетелства за съдимост и 
870 броя справки за съдимост, или общо 3890 справки. 
 Общо издадените през 2015 година свидетелства за съдимост и 
справки за съдимост са повече от общо издадените през предходните две 
години.   
 

 VІІІ. ВЗЕТИ МЕРКИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ 
РЪКОВОДИТЕЛ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАБОТАТА НА СЪДА. 

 
  През годината са издавани съответни Заповеди относно 
функционирането на съда като институция и администрирането на делата. 
Със Заповед 0т 06.01.2015г. на ИФ Административен ръководител –
председател на Районен съд Свищов на съдия Пенка Йорданова е 
възложено да разпределя постъпващите граждански дела. В зависимост от 
постъпленията на отделните видове дела през годината, както и кадровите 
промени, със заповед на ИФ Административен ръководител-председател 
са определяни процент на разпределение на съдиите на отделните видове 
дела. Със заповед се изготвят месечни графици на дежурствата от 
административния ръководител на съда. С негова заповед се определят 
дужерни съдии и през почивните дни.  

Определените със заповеди комисии и през отчетния период 
извършваха по определен обхват проверки на службите в съда – 
„Регистратура“, „Деловодство“, Бюро „Съдимост“, служба „Архив“, 
деловодство на съдебно-изпълнителната служба при съда и Службата по 
вписванията. Резултатите от проверките се отразяваха в протоколи.  

Със Заповед на ИФ Административен ръководител – председател на 
Районен съд Свищов от 06.01.2015г. бяха обособени нови групи дела и по 
гражданските и наказателните дела и се определи процентна натовареност 
на магистратите: граждански дела – по СК, граждански дела – 
облигационни, граждански дела – вещни, граждански дела – делби, 
граждански дела – трудови, граждански дела – други, частни граждански 
дела – заповедни и частни граждански дела – други, и групи наказателни 
дела – НОХД, НОХД по чл. 382 от НПК, НЧХД, НАХД, НАХД по чл. 78а 
от НК, ЧНД дела, съответно 90 % натовареност на административния 
ръководител и 100 % натовареност  за районните съдии, по ЧНД –разпити 
– дежурство, всички магистрати участват при 100 % натовареност. Със 
Заповед на ИФ председател бяха актуализирани и утвърдени Вътрешни 
правила за случайно разпределение на делата в Районен съд Свищов, 
изготвени и на основание Единната методика по приложението на 
принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, 
административните, военните, апелативните и специализираните 
съдилища, според които се направи групиране на делата: 
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• НОХД - образувани по внесени от РП обвинителни актове; 
• НОХД по чл. 382 от НПК – образувани по внесени от РП 

споразумения;  
• НЧХД;  
• НАХД – Наказателни дела от административен характер по 

жалби против НП и Административно наказателни дела по 
внесени предложения от РП по чл. 78а от НК;  

• ЧНД – Частни наказателни дела по частни жалби по НПК, по 
жалби срещу мярка за неотклонение “Задържане под стража”, 
по молби за реабилитация, по молби за определяне на общо 
наказание, по предложения за принудително настаняване на 
лечение, разпити, искания за разрешаване и одобряване на 
претърсване и изземване, искания за разкриване на банкова 
тайна и др.;  

• Граждански дела – по внесени искови молби;  
• ЧГД- Частни граждански дела – Заповедни производства по 

чл. 410, чл. 417 ГПК, обезпечения, по молби по чл. 130 от СК, 
по молба за отказ от наследство.  

Също със заповед бяха актуализирани Вътрешните правила за 
случайно разпределение на делата, с които Вътрешни правила изброени 
подробно отделните групи по граждански и наказателни дела, конкретно 
по гражданските дела за всяка от групите се посочи подробно какви 
искове включва; за групите по наказателни дела също подробно е уредено 
какви производства включва съответната група; уредени са случаите на 
разпределение на частни граждански дела, граждански дела и частни 
наказателни дела по дежурство.  
            Със заповеди е възложено определени районни съдии да извършват 
ежемесечно проверка на всички деловодни книги и регистри по 
граждански и наказателни дела.  

 Определените със заповеди комисии и през отчетния период 
извършваха по определен обхват проверки на службите в съда – 
„Регистратура“, „Деловодство“, Бюро „Съдимост“, служба „Архив“, 
деловодство на съдебно-изпълнителната служба при съда и Службата по 
вписванията. Резултатите от проверките се отразяваха в протоколи.  

От месец януари 2015г. е въведен Регистър на издадените 
изпълнителни листи в полза на Районен съд Свищов.  

Считано от 20.10.2015г.  съдия Пенка Йорданова встъпи на 
длъжността Административен ръководител – председател на Районен съд 
Свищов . Със Заповед от същата дата беше определена процентна 
натовареност на председателя и магистратите при разпределяне на делата,  
както и че разпределението на гражданските и наказателните дела се 
извършва от Административния ръководител – председател, а при негово 
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отсъствие от съдия Теодора Стоянова.  Бяха утвърдени Актуализирани 
вътрешни правила за случайно разпределение на делата, в които се 
посочиха лицата, които разпределят гражданските и наказателните дела, 
както и че случайното разпределение се извършва чрез Централизираната 
система са случайно разпределение на делата.  

Със Заповед на Административния ръководител – председател бяха 
утвърдени Вътрешни правила за случайно разпределение на делата,  чрез 
Централизирана система за разпределение на делата. 

Със Заповед на Административния ръководител-председател беше 
въведен Регистър на делата, върнати за поправка на очевидна фактическа 
грешка, допълване или изменение в частта за разноските на решението и 
на жалбите, които не са добре администрирани.  

През месец декември 2015 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 РС Свищов, разпределението 
и движението на гражданските и наказателните дела за периода 
01.01.2015г. до    31.10.2015г., като не е връчен към датата на изготвяне на 
настоящи доклад, доклада на комисията, извършила проверката.  
 Административното ръководство на съда насърчаваше участието на 
магистратите и служилите в обучения в НИП София, включително и 
дистанционни, с оглед повишаване качеството на съдебната дейност и 
постигане високо ниво на административно обслужване. 
Административната дейност по управление на бюджета беше основана на 
принципите за законосъобразност, необходимост и икономичност.  
   

ІХ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 
 

 
 Свищовски районен съд се помещава в сграда, строена  в началото на 
90-те години на XIX век, за нуждите на Американското научно 
богословско училище, 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.  С АПДС № 4181 от 06.11.2012г., вписан в Службата по 
вписванията при Районен съд Свищов, сградата е преактувана. Същата е с 
идентификатор 65766.702.2117.1 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Свищов, с площ от 260 кв.м., триетажна.  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 
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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, с изключение на съдебните 
секретари, които са четирима. През последните години се прегради 
помещение, което се 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  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.  Голяма част от съществуващите компютърни конфигурации бяха 
обновение през 2015г. 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 2015 година страницата се 
поддържа и актуализира от системния администратор Асен Спасов. 
 Бюджетът на съда за 2015г. беше твърде ограничен, което наложи 
актуализация. След актуализацията на бюджета до края на годината 
общата сума е 549 302 лв., като  след приспадане на заплати, социални 
осигуровки и други плащания на персонала, в параграф 10 –текуща 
издръжка сумата е 50 746 лева. Тук следва да се посочи, че в сравнение   
по-малки съдилища-като сграда, персонал  и брой дела, разполагат със 
сходен или по-висок бюджет за издръжка. 
 През 2015 година са събрани 147 934,34 лева приходи, от които 
приходи от съдебни такси – 142 644,29 лева, а останалите са от глоби, 
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конфискувани средства, лихви, разноски, получено застрахователно 
обезщетение за ДМА.  
 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.  

През 2015г. събраните приходи са по-високи от предходната година 
с около  23 000 лв., а за сравнение през  2013г. са събрани 197 870,96 лв. 
приходи, с около 70 000лв. повече от 2014 година, а през 2012г. са събрани 
138 859,61 лв. приходи, сума близка със събраната през 2014  година, 
въпреки по-големия брой дела.   

Намирам, че е наложително да бъде подменена дограмата на сградата 
на съда с оглед и на енергийна ефективност.  

Настоящият доклад показва резултатите от дейността ни през 2015 
година. Считам, че съдът отговори достойно на очакванията на обществото 
за гарантиране съществуването на върховенството на закона, достигане на 
европейските стандарти за независимост, ефективност, прозрачност и 
отчетност на съдебната система. 
         Поздравявам всички съдии и служители за постигнатите отлични 
резултати през 2015 година, благодаря им за положените усилия и 
пожелавам на всички много успехи през настоящата година. 
 
 
 
 
                АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА РАЙОНЕН СЪД  СВИЩОВ: 
 
                                                                                              /Пенка Йорданова/  
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