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О Т Ч Е Т Е Н   Д О К Л А Д 

 

за дейността на Районен съд - Свищов 

през 2017 година 
 

 
 Районен съд - Свищов  през 2017 година е осъществявал 

правораздавателната си дейност в съответствие с Конституцията и 

законите на Република България на територията на Община Свищов, с 

население около 27 487 души  и площ от 625,5  кв. км., на която са 

разположени 1 град и 15 населени места.  

 

 
 

Дейността на Районен съд - Свищов през 2017 г.  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 2017 година щатната численост е 22 броя. Щатните бройки за 
магистрати са 4, като от тях 1 председател и 3  районни съдии;  към 
01.01.2017г. има една вакантна бройка за съдия, щатната бройка за 
държавен съдебен изпълнител  е 1,  щатната бройка за съдия  по 
вписванията е 1, а щатните бройки  за служители са 16 и няма вакантни 
бройки, но един служител е в отпуск по майчинство.  

Административното ръководство на съда се осъществяваше  от 
Административен ръководител – Председател Пенка Йорданова, и от  
Административен секретар – Галина Иванова. 

 С Решение на ВСС по Протокол № 2/20.01.2016г. е взето решение за 
преместване на Диана Радева – съдия в Районен съд - Свищов, в длъжност 

„съдия“ в Районен съд – Велико Търново.  Считано от 15.02.2016г. съдия 
Диана Радева напусна длъжността съдия в Районен съд – Свищов.   След 
15.02.2016г.  и към 01.01.2017г. едната бройка за съдия е вакантна.   

Считано от 1.12.2017г. Мария Димитрова встъпи в длъжност съдия в 
Районен съд Свищов. Със Заповед № 88 от 15.01.2018г. на Председателя на 
ВКС, същата от 1.02.2018г. е командирована в Софийски районен съд.  
Необходимо е   тази бройка да бъде запълнена реално, за да бъде отново 
налице добра кадрова обезпеченост откъм магистрати и за да намалее 
действителната натовареност на магистратите.  

Целогодишно работиха останалите трима магистрати – Теодора 
Стоянова, Пенка Йорданова и Стела Бъчварова. Съдия Йорданова има 
отработени 11 месеца, съдия Димитрова – 1 месец, а останалите двама 

съдии имат отработени по 12 месеца.  Същите разглеждаха и граждански и 
наказателни дела.  

Отработените човекомесеци на магистратите през 2017 г. са 36. 
ДСИ Магдалена Иванова работи през цялата година.  
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 

задължения, сътрудничество и работа в екип, и през отчетния период 

постигнаха изключително добри резултати.  

През 2017 година на магистратите, държавния съдебен изпълнител и  

съдията по вписванията не са налагани дисциплинарни наказания.  
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І. 2. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ. 

 

 Съгласно класификатора на длъжностите в Районен съд  Свищов  

щатните бройки за съдебни служители през 2017 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 16 щатни бройки за съдебни 

служители, няма вакантни бройки за съдебни служители, но един служител 

е в отпуск по майчинство.  

Слез излизането на Венера Кулчева – съдебен деловодител в 

Съдебноизпълнителната служба, в болничен поради майчинство, считано 

от 29.10.2016г., която  считано от 2.02.2017 година до 3.11.2017 година е 

ползвала платен отпуск при бременност и раждане на основание чл. 50 

КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни, а от 4.11.2017 година ѝ е 

разрешен отпуск за отглеждане на дете до 2 години на основание чл. 164, 

ал. 1 КТ, с цел ненарушаване на нормалния процес на работа в Съдебно 

изпълнителната служба съдебните секретари Татяна Тотева и Петя 

Братанова, съгласно издадени заповеди изпълняваха  по график 

задължения на съдебен деловодител в Съдебно изпълнителна служба.   

 В края на 2017 г. са заети  16  щатни бройки за съдебни служители, 

но един съдебен служител е в болничен поради майчинство, като с оглед 

броя постъпващи дела и създадената организация към момента, 

включително назначаване по заместване до завръщане на титуляра, който е 

в отпуск по майчинство и назначаване на служител до провеждане на 

конкурс,  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 1:4. 

Считано от 1.12.2017., когато беше заета вакантната бройка съдия, 

реалното съотношение е било 1:3,2, общо служители/магистрати, 

включително ДСИ по щат.  

 Съдебните служители положиха усилия за срочното и качествено 

изпълнение на служебните си задължения през 2017 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 
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ситуации. Оказваха си помощ и заместваха отсъстващите колеги. През 

годината се наложи, поради по-продължителен болничен на съдебния 

деловодител М.Трифонова, работещ в служба „Регистратура“ и „Бюро 

Съдимост“, считано от 14.06.2017г. до 2.10.2017 г. ,  заместването й по 

график от съдебния деловодител Маруся Дамянова и съдебния секретар 

Таня Луканова, както и от административния секретар Галина Иванова.   

Предвид продължителното отсъствие на двете съдебни 

деловодителки и необходимостта те да бъдат замествани от други 

служители на Районен съд – Свищов, с което се натоварва работата им е 

отправено искане до Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската 

колегия на Висш съдебен съвет да бъде разрешено назначаването на 

служител до завръщането на титуляра. Такова е получено с Решение на 

Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на Висш 

съдебен съвет по Протокол № 24 от 13.09.2017 година и със Заповед № РД-

06-246 от 26.09.2017 година на Административен ръководител-председател 

на Районен съд – Свищов е обявен конкурс за назначаване на съдебен 

деловодител в Съдебно изпълнителната служба на основание чл. 68, ал. 1, 

т. 3 КТ (за заместване на служител, който отсъства от работа). Със 

спечелилата конкурса Валентина Русанова е сключен трудов договор на 

основание чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ, считано от 14.11.2017 година. Договорът 

със същата е прекратен на 11.12.2017 година на основание чл. 325, ал. 1, т. 

1 КТ. Поради необходимостта от съдебен деловодител в тази служба 

считано от 2.01.2018 година е назначена класираната на второ място Ася 

Василева Веселинова. 

На основание на същото Решение на Съдийската колегия на ВСС, на 

2.10.2017 г. Милена Николова Стефанова на основание чл. 68 ал. 1 т. 3 КТ 

е назначена на длъжност съдебен деловодител в служба „Регистратура“ и 

„Бюро Съдимост“, до завръщане на титуляра Мария Трифонова, и е 

работила на тази длъжност за периода 2.10.2017г. до 13.10.2017г.  

Считано от 1.11.2017 година на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ е 

прекратено трудовото правоотношение с Мария Трифонова – съдебен 

деловодител работещ в служба „Регистратура“ и „Бюро Съдимост“ , 

поради навършване на пенсионна възраст.  

На 1.11.2017 година на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ е назначена 

Милена Николова Стефанова на длъжност съдебен деловодител работещ в 

служба „Регистратура“ и „Бюро Съдимост“. Съз Заповед на 

Административния ръководител-председател на Районен съд – Свищов от   

12.2017г. е обявен конкурс за назначаване на съдебен деловодител, 

работещ в служба „Регистратура“ и „Бюро Съдимост“. 

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 
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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 2017 година в Районен съд  Свищов се запази добрата традиция 

за своевременно образуване на делата. През годината 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.   

Делата се разпределяха чрез Централизирана система за 

разпределение на делата, съгласно Решение на ВСС – Протокол № 

23/07.05.2015г., в сила от  01.10.2015г. . Делата се въвеждат в 

информационната система за управление на информацията за 

натовареността на съдилищата в съответната група и коефициент за 

тежест.  

 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 2017г. всичко постъпилите дела за разглеждане в Районен съд 

– Свищов са общо 1986, от които граждански са 1454 дела/ 73,21 % от 

общо постъпилите дела/ и наказателни са 532 дела/  26,79 % от общо 

постъпилите дела/. От постъпилите дела за разглеждане през 2017г., 

новообразуваните дела са 1776 бр., от които 1296 са граждански и 478 – 
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наказателни. Към новообразуваните 1296 граждански дела се прибавят и 

продължаващи дела под същия номер – 1 бр., като постъпилите за 

разглеждане в Районен съд - Свищов през 2017 г. граждански дела са общо 

1297. Към новообразуваните 478 наказателни дела се прибавят и 

продължаващи дела под същия номер – 1 бр., като постъпилите за 

разглеждане в Районен съд – Свищов през 2017 г. наказателни дела са 

общо 479. През 2016 година новообразуваните дела са 1494 бр., от които 

1018 са граждански и 476 – наказателни. Към новообразуваните 1018 

граждански дела се прибавят и продължаващи дела под същия номер – 3 

бр., като постъпилите за разглеждане в Районен съд - Свищов през 2016г. 

граждански дела са общо 1021. През 2015 година новообразуваните дела в 

съда 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. (Фиг. 1.)  

Данните сочат, че през 2017 година новообразуваните в съда дела са 

с 280  броя повече спрямо образуваните през 2016 година т.е. увеличение  с 

18,74 %  и с  341 броя повече, спрямо образуваните през  2015 година т.е. 

увеличението  е с 23,80 %.  

През 2017 година новообразуваните в съда граждански дела са с 278 

броя повече, спрямо образуваните през 2016 година и с 325 броя повече, 

спрямо образуваните през 2015 година.  

През 2017 година новообразуваните в съда наказателни дела са с 2 

броя повече, спрямо образуваните през 2016 година и с 16  броя повече 

спрямо образуваните през 2015 година наказателни дела. 

 

 
Фиг. 1. Новообразувани дела в Районен съд - Свищов  

за периода 2015-2017 г. 

  

През 2017 година в Районен съд - Свищов  за разглеждане са 

постъпили 1297 граждански дела и с останалите за разглеждане 
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несвършени 157 дела от предходни години, общо на производство са били  

1454 граждански дела. За разглеждане са постъпили 479 наказателни дела 

и с останалите несвършени от предходен период 53 наказателни дела, 

общо на производство са били 532 наказателни дела. Общият брой на 

делата за разглеждане е 1986. Преимуществено са разглеждани /над 89 %/ 

дела по описа на съда за текущата година. Разглежданите граждански дела 

са 73,21 % от общия брой на делата за разглеждане в съда през 2017  

година, а разглежданите наказателни дела са 26,79 % от общия брой на 

делата за разглеждане (фиг. 2). 

 

 
Фиг. 2. Брой дела за разглеждане в Районен съд - Свищов 

 за периода 2015-2017г. 

 

 

През 2016 година в Районен съд - Свищов  за разглеждане са 

постъпили 1021 граждански дела и с останалите за разглеждане 

несвършени 121 дела от предходни години, общо на производство са били  

1142 граждански дела. За разглеждане са постъпили 476 наказателни дела 

и с останалите несвършени от предходен период 76 наказателни дела, 

общо на производство са били 552 наказателни дела. Общият брой на 

делата за разглеждане е 1694.  

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.  
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Данните сочат, че през 2017 година се е увеличил броят на 

разглежданите дела спрямо  предходните  две години - 2016 година и 2015 

година, което се дължи на увеличаване броя на новообразуваните дела 

(фиг. 3).  

 
Фиг. 3. Всичко дела за разглеждане в Районен съд - Свищов 

 за периода 2015-2017 г. 

 

За периода 2015-2017г. общият брой дела за разглеждане в Районен 

съд Свищов се увеличава от 1560 бр. през 2015 година  на 1986 бр. през 

2017 г. (Таблица 1).  

 

 

Таблица 1 

Дела за разглеждане в Районен съд - Свищов за периода 2015-2017 г. 

Година 

 

Дела за разглеждане (бр.) 

Общо 

 

Наказателни 

дела 

Граждански 

дела 

Дела от 

предходна 

година 

Новообразувани 

дела 

2015 1560 504 1056 123 1433 

2016  1694 552 1142 197 1494 

2017  1986 532 1454 210 1774 

 

Сравнявайки 2017 г. с последните години, е налице тенденция към  

увеличение на броя на новообразуваните дела.  Данните показват, че е 

налице леко увеличение  на делата от предходна година – от 197  бр.  през 

2016 г. на 210 бр. през 2017 г.  През 2016 г. е отчетено леко увеличение на 

делата от предходна година спрямо 2015 г. – с 74 бр. През 2015г. е 

отчетено намаляване делата от предходна година спрямо 2014г. – с 31 бр.  
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Тези данни показват, че въпреки лекото увеличение на делата от предходна 

година, не може да се говори за нарушаване  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, но 

следва да се отчете, че броят на делата от предходна година за 2017 година 

се дължи на значителен броя дела, постъпили в последните два месеца на 

годината. Че не е нарушена тенденцията за намаляване на делата от 

предходни години говори и броя на висящите в края на отчетния период 

дела – 130 бр. 

 

  ІІ. 1. 1. Граждански дела – постъпления и сравнителен анализ за 

последните три години. 

 

През 2017 година в Районен съд - Свищов за разглеждане са 

постъпили 1297 граждански дела и с останалите за разглеждане 

несвършени 157 дела от предходни години, общо на производство са били 

1454 граждански дела. Постъпилите през годината граждански дела са 

89,20 % от разглежданите през годината 1454 граждански дела, а 

останалите несвършени от предходен период са 10,80 % от разглежданите 

през 2017 година граждански дела (фиг. 4). 

През 2016 година в Районен съд - Свищов за разглеждане са 

постъпили 1021 граждански дела и с останалите за разглеждане 

несвършени 121 дела от предходни години, общо на производство са били 

1142 граждански дела. Постъпилите през годината граждански дела са 

89,40 % от разглежданите през годината 1142 граждански дела, а 

останалите несвършени от предходен период са 10,6 % от разглежданите 

през 2016 година граждански дела. 
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Фиг. 4. Постъпления на граждански дела в Районен съд Свищов  

за периода 2015-2017 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. 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. 

 

През 2017 година новообразуваните в съда граждански дела с 278 

броя повече, спрямо образуваните през 2016 година и с 325 броя повече, 

спрямо образуваните през 2015 година. През 2017 г. постъпилите дела през 

отчетния период/новообразуваните плюс продължаващите дела под същия 

номер/ са с 276 броя повече, спрямо постъпилите през 2016 година 

граждански дела и с 322 броя повече, спрямо постъпилите през 2015 г.  

Данните сочат, че през 2017 година се е увеличил броят на 

новообразуваните граждански дела спрямо предходните години,  което се 

дължи и на  значителното 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 2017 година са образувани 195 дела по общия ред/като към 

постъпилите през годината следва да се прибави и едно дело, 

продължаващо под същия номер – общо постъпили през отчетния период 

196 дела. През 2016 година са образувани  224 дела по общия ред/като към 

постъпилите през годината следва да се прибавят и три дела, 

продължаващи под същия номер – общо постъпили през отчетния период 

227 дела/, спрямо 122 граждански дела по общия ред през 2015 година. 

Налице е леко намаление на постъпленията от дела по общия ред, като 

през 2016 и 2017  година към делата по общия ред са отнесени и делата от 

и срещу търговци. Ако към гражданските дела по общия ред през 2015 

година се прибавят и делата от и срещу търговци, броят им е 191.  

- Образувани са 7 производства по чл. 310 от ГПК през 2017 година, 

спрямо  22 през 2016 година и  спрямо 33 през 2015 година. Забелязва се 

леко намаление броя на производството по чл. 310 от ГПК спрямо 

предходните две години.  

- През 2017 година са образувани 2 дела по ЗСПЗЗ, като през 2016 

година и  2015 година  не са образувани дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ.  

- Образувани са 131 частни граждански дела през 2017 година, 

спрямо 99  през 2016 година и  97 за 2015 година. Налице е увеличение на 

частните граждански дела.   
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- През 2017 г. са образувани 893 дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК, 

спрямо 639 дела през 2016 година и  605 за  2015 година/към постъпилите 

през 2015 година следва да се прибавят и две дела продължаващи под 

същия номер – общо постъпили през 2015 година 607 дела.  Налице е 

значително увеличение на постъпленията от заповедни производства по чл. 

410 и 417 от ГПК през отчетния период.  

- Образувани са 68 други граждански дела през 2017 година, спрямо 

34  дела през 2016 година и  47 дела за 2015 година. Налице е леко 

увеличение на постъпления от други граждански дела през отчетния 

период.  

Анализът на постъплението на граждански дела по шифри за 

последните три години сочи, че сравнително устойчив е броят на 

постъпилите  дела за развод. През 2017 година в съда са постъпили 56 

дела. През 2016 година в съда са постъпили 64 дела за прекратяване на 

брака /включващо и едно дело, продължаващо под същия номер/.  През 

2015  -  65 дела за прекратяване на брака. През 2017 година се наблюдава 

леко намаление 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 

издръжка.  През 2017 година са постъпили 7 такива дела, срещу 16 дела 

през 2016 година и  срещу  13 дела за 2015  година. 

Налице е увеличение на постъпилите облигационни искове спрямо 

предходната година. През 2017 година в съда са образувани 51 такива дела, 

от които три са изпратени по подсъдност, спрямо  28  дела за 2016 година и 

спрямо 69 дела за 2015 година.  

Забелязва се намаление   на новообразуваните дела по вещни искове 

спрямо предходните години. През 2016 година новообразуваните дела по 

вещни искове са 3. През 2016 година новообразуваните дела по вещни 

искове са 7/като следва да се прибави и едно дело продължаващо под 

същия номер, общо постъпили през отчетния период 8 дела/,  спрямо 26 

броя за  2015 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 6 броя, като останали несвършение от 

предходния отчетен период делбени дела са 6. Новообразуваните дела за 

делби и искове по ЗН през 2017 година са 7 броя, като останали 

несвършени от предходния отчетен период дела делби и искове по ЗН са 6 

броя. През 2016 година новообразуваните  дела за делба са 8 броя, като 

останали несвършени от предходния отчетен период делбени дела са 16. 

Новообразуваните дела за делби и искове по ЗН през 2016 година са 8 

броя, като останали несвършени от предходния отчетен период дела делби 

и искове по ЗН са 20 броя. През 2015 година новообразуваните  дела за 
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делба са 13 броя, като останали несвършени от предходния отчетен период 

делбени дела са 12. Забелязва се леко намаление броя на постъпилите 

делбени дела спрямо предходните години.  

През 2017  година общо са постъпили за разглеждане 34 дела по 

установителни искове, едно дело е изпратено по подсъдност, като следва 

да се прибави и едно дело продължаващо под същия номер, или общо 

постъпили през отчетния период дела по установителни искове 36, спрямо  

24 дела по установителни искове през 2016 година. Налице е леко 

увеличение на делата по установителни искове.   

Налице е чувствително  намаление на новопостъпили трудови 

спорове спрямо предходната година. Образувание са 23 граждански дела, 

от които 3 дела за отмяна на уволнение. През 2016 година са образувани  

84 граждански дела, от които 5 дела за отмяна на уволнение. През 2015 

година са образувани 19 граждански дела, от които 2 дела за отмяна на 

уволнение. Отчита се и незначително намаление на делата за отмяна на 

уволнение. Предходната 2016 година е отчетено чувствително увеличение 

на трудовите дела спрямо 2015 година.  

През 2017 г. са постъпили 11 дела за обезпечения/едното получено 

по подсъдност/ и 114 дела частни производства, две от които получени по 

подсъдност/. През годината са постъпили за разглеждане 6 дела частни 

производства-регламенти, които вече са дадени като отделна група в 

отчета по граждански дела, от които 1 дело  процедура по  Регламент 

1393/2007 г. и 1 дело процедура по Регламент 1206/2001г. .  През 2016 г. са 

постъпили 14 дела за обезпечения и 80 дела частни производства. През 

годината са постъпили за разглеждане 5 дела частни производства-

регламенти,  от които 4 дела процедура по  Регламент 1393/2007 г. и 1 дело 

процедура по Регламент 1206/2001г. .  Налице е увеличение на делата 

частни производства.  

Забелязва се увеличение  на новообразуваните дела, обозначавани с 

шифър „Други”, спрямо предходните две години. През 2017 година са 

образувани 30 дела по този шифър, през  2016 година са образувани 3 дела 

по този шифър,  през 2015 година са образувани 144 дела по този шифър.  

Броят на делата с шифър „Други“ през отчетния период е значително по-

малък спрямо 2015 година, защото от 2016 година  производствата по 

Закона за защита на детето, по Закона за защита от домашното насилие са 

отнесени към Исковете по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет, а предходните 

години голяма част от тези дела са  делата, образувани по Закона за 

закрила на детето – 28 броя, спрямо 28 броя за 2014 година .  Налице е 

увеличение на делата с шифър „Други“ спрямо предходната година. През 

2017 година са образувани 8 лева по закона за защита от домашното 

насилие, едното получено по подсъдност, спрямо 6 дела за 2016 година и  

12 дела за  2015г.  или е налице леко  увеличение на  броя на тези дела.  
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Налице е чувствително увеличение  на образуваните граждански 

дела с правно основание чл.410 и чл.417 от ГПК спрямо предходните две 

години. През 2017 година са образуви 893 дела по Глава тридесет и седма 

от ГПК, от които 59 получени по подсъдност. През 2016 година са 

образувани 639 дела по тази глава, спрямо 607 дела по тази глава през 2015 

година.  Постъпилите дела с правно основание чл.410 и чл.417 от ГПК през 

2017 година са с 254 дела повече  от новообразуваните заповедни 

производства през 2016  година и с 286 дела повече от новообразуваните 

заповедни производства през 2015 година. Постъпилите  дела с правно 

основание чл.410 и чл.417 от ГПК са 68,85 % от общо образуваните през 

2017 година граждански дела. Постъпилите  дела с правно основание 

чл.410 и чл.417 от ГПК са 62,77 % от общо образуваните през 2016 година 

граждански дела. Образуваните през 2015 година заповедни производства 

са  62,26 % от общо образуваните през 2015 година граждански дела.  

През 2017 година общо на производство /включително и останалите 

от предходна година висящи дела/ са били 1454  граждански дела срещу 

1142  граждански дела през 2016 година и 1056 граждански дела през 2015 

година.  

Гражданските дела, които са били на производство през 2017  година 

са както следва: 

-339 граждански дела по общия ред, спрямо  327 граждански дела по 

общия ред през 2016 година и 266 дела през 2015 година.  През 2017 и  

2016 година към гражданските дела по общия ред са включени и делата от 

и срещу търговци.  

-11 производства по чл. 310 от ГПК, спрямо  26 през 2016 година  и  

36 през 2015 година.  

-  През 2017 година са разгледани 2 административни дела по ЗСПЗЗ, 

а през 2016 г. и  2015г. не са разглеждани  административни дела по ЗСПЗЗ 

и ЗВСГЗГФ. 

- 135 частни граждански дела, спрямо  99 през 2016 година и 98 през 

2015 година.  

- 893 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК,  спрямо 646 дела през 2016 

година и  607 дела през 2015 година.  

- 69 облигационни искове, спрямо 58 облигационни искове през 2016 

година/през 2016 година  и 2017 година са отнесени към гражданските 

дела по общия ред/, спрямо  109 дела за 2015 година. 

- 74 други граждански дела, спрямо 44 дела през 2016 година и  49 

дела през 2015 година. 

Структурата на гражданските дела през периода 2015-2017  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 2015, 2016 и 2017г. 

 

През 2017 година са проведени 1464 заседания по граждански дела, 

спрямо 1209 заседания по граждански дела през 2016 година и 1050 

заседания по граждански дела през 2015 година. 

  

ІІ. 1.2. Наказателни дела – постъпления и сравнителен анализ за 

последните три години. 

 

През отчетната 2017 година наказателните дела бележат увеличение 

спрямо предходните  2016 година и 2015 година.  

Новопостъпили за отчетния период са 478 наказателни дела, срещу 

476 наказателни дела през 2016 година и  462  наказателни дела за 2015 

година. Към новопостъпилите за периода се прибавя и едно дело 
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продължаващо под същия номер и общо постъпили дела през отчетния 

период са 479 наказателни дела. С останалите несвършени от предходен 

период  наказателни дела, общо на производство през 2017 година са били 

532 наказателни дела. Новопостъпилите наказателни дела са 90 % от 

разглежданите през годината наказателни дела, а останалите несвършени 

от предходен период са 10 % от разглежданите през 2017 година 

наказателни дела.  

Новообразуваните наказателни дела през 2017 година са се 

увеличили  с 2 броя спрямо новообразуваните наказателни дела през 2016 

година и са с 16 дела повече спрямо новообразуваните наказателни дела 

през 2015 година (фиг. 6.).  През 2017 година постъпилите през отчетния 

период дела/новообразуваните плюс продължаващите дела под същия 

номер/ са с 3 дела повече спрямо постъпилите през 2016 наказателни дела 

и с 17 броя повече, спрямо постъпилите през 2015 година. Увеличението 

на новообразуваните наказателни дела спрямо 2017 г. се дължи на лекото 

увеличение на наказателните дела  - АНД по чл. 78а от НК  и на частните 

наказателни дела – разпити.  Увеличението на новообразуваните 

наказателни дела през 2017 г. отнесено към 2015г. се дължи на  

значителното увеличение на частните наказателни дела – разпити   и 

лекото увеличение на наказателните общ характер дела.   

 
Фиг. 6.  Новообразувани наказателни дела в Районен съд  - Свищов  

за периода 2015-2017г. 

 

През 2017 година е намален броят на образуваните наказателни дела 

от общ характер спрямо предходната година, но е увеличен броят им 

сравен с 2015 година. През  2015 година  те са 99 дела от общ характер, 

през 2016 година -  107 дела, а през 2017 година - 101 дела.  Образуваните 

през 2017 година НОХД са с 6 по-малко от образуваните през 2016 година 

и с 2  повече от образуваните през 2015 година. 

462 
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новообразувани наказателни дела 
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От образуваните  101 броя НОХД,  41 броя са по внесен обвинителен 

акт, а 60 броя по внесени споразумения за решаване на делото по чл. 382 от 

НПК.  

 

От образуваните  през 2016 година 107 броя НОХД, 29 броя са по 

внесен обвинителен акт, а 78 броя по внесени споразумения за решаване на 

делото по чл. 382 от НПК.  

От образуваните през 2015 година  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.  

И през отчетната година, както през 2016 и 2015 година, най - голям 

относителен дял в така образуваните дела имат тези по Глава единадесета 

от Особената част на НК – Общоопасни престъпления – общо 55 дела. 

През 2017 година за престъпления по тази глава са образувани 55 дела, 

спрямо 72 наказателни дела през 2016 година и спрямо 49 наказателни 

дела през 2015 година.  През 2017 година има образувано 1 дело по чл. 346 

НК, спрямо  3 дела през 2016 година и 1 дело  през 2015.   

През 2017 година са образувани 12 наказателни дела по чл. 354 ал. 

3,4 и 5, не са образувани наказателни дела по чл. 354в ал. 1 от НК, спрямо 

11 дела през 2016 година и 2 дела за 2015 година.  

На второ място се нареждат делата по Глава пета от Особената част 

на НК – Престъпления против собствеността. През 2017 година образувани 

24 такива дела, спрямо 25 дела през 2016 година и 28 дела през 2015 

година.  През отчетния период са образувани 15 дела за кражба, 

включително квалифицирани, привилегировани състави на кражба и при 

опасен рецидив,  има образувано 3  дела  за грабеж,  има образувано едно 

дело  за присвояване, едно дело за привилегирован състав на присвояване, 

едло дело за обсебване, едно дело за измама, едно дело за измама при 

опасен рецидив, няма образувани дела  за документна измама и изнудване,  

Запазен  е  спрямо предходната година броят на образуваните дела за 

престъпления по Глава втора от Особената част на НК – Престъпления 

против  личността.  През 2017 година, през   2016 година и през 2015 са 

образувани по 5 дела. 

През 2017 година са образувани 2 дела за престъпления против 

правата на гражданите. През 2016 година не са образувани дела за 

престъпления против правата на гражданите. През 2015 година са 

образувани 2 дела. 

През 2017 година и през 2016  година не са образувани дела за 

престъпления против брака, семейството и младежта. През 2015 година са 

образувани 2 дела за престъпления против брака, семейството и младежта.  

 Налице е леко увеличение  на образуваните дела за престъпления 

против стопанството спрямо предходната година и намаление спрямо 2015 
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година. През 2017 година са образувани 3 такива дела, спрямо 2 такива 

дела през 2016  година и 11 дела през  2015 година.   

През 2017   година са  образувани 9 дела за престъпления против 

дейността на държавни органи, обществени организации и лица, 

изпълняващи публични функции, спрямо 1 дело  през 2016 година и 2 дела 

през 2015 година. Увеличен е броя на делата за тези престъпления спрямо 

предходните две години.   

Образувано е едно дело за документни престъпления, като през 2016 

година и  2015 година не са образувани такива дела.  

През 2017 година са  образувани две дела за престъпления по Глава 

десета от Особената част на НК – Престъпления против реда и 

общественото спокойстви, за сравнене през 2016 година е образувано едно 

дело за престъпления по Глава десета от Особената част на НК, а  през 

2015 година не са образувани  дела за престъпления по Глава десета от 

Особената част на НК. Налице е леко увеличение на делата за тези 

престъпления.  

През 2017, 2016 и 2015 година няма образувани наказателни 

производства по внесен от прокуратурата акт със значим обществен 

интерес.  

Наален  е броя на образуваните НЧХД спрямо предходните години. 

През 2017 година са образувани 4 НЧХД, а  през 2016 и 2015  година са 

образувани по  7 НЧХД. 

Увеличен е броят на образуваните дела по чл.78а от НК през 

отчетния период спрямо предходните две години. През  2017 са образувани 

23 дела/като към постъпилите през годината следва да се прибави и едно 

дело, продължаващо под същия номер – общо постъпили през отчетния 

период 24 дела, спрямо 20 дела през 2016 година и 23 дела през  2015 

година.  

Забелязва се леко намаление на броя  на образуваните АНД през 

2017 година спрямо предходните години. През 2017 година са образувани 

102 АНД, спрямо  105 АНД през 2016 година и  131 АНД през 2015 година. 

Запазен е броя на образуваните през отчетния период частни 

наказателни дела спрямо предходната година и леко намаление  спрямо 

2015 година. През 2017 година и през 2016 година са образувани по 143 

ЧНД, спрямо 158 ЧНД през  2015г.  . Значително е увеличен броя на 

образуваните ЧНД – разпити, които през 2017 година са 105, спрямо 94 

през  2016 година и   44 през 2015 година. Увеличението  спрямо 2015  

година е с 61  дела, а увеличението спрямо 2016 г. е с 11  дела (фиг. 7.). 
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Фиг. 7. Постъпили наказателни дела в Районен съд - Свищов – сравнителен 

анализ за три години 

 

През 2017 година в Районен съд -  Свищов  общо на производство 

/включително и останалите от предходна година висящи дела/ са били 532 

наказателни дела, срещу 552 наказателни дела през 2016 година и 504 

наказателни дела през 2015 година.  

Наказателните дела, които са били на производство през 2017 година 

са както следва: 

- 112 НОХД, спрямо по 113 НОХД през 2016 година и 2015 година; 

- 7 НЧХД, спрямо 9 НЧХД през 2016 година и 13 НЧХД за 2015 

година; 

- 28 дела по чл. 78а от НК, спрямо 22 дела през 2016 година и 28 дела 

за 2015; 

- 134 административно-наказателен характер дела, спрямо 171 за 

2016 година и 148 за 2015 година;  През отчетния период АНХД най – 

голям брой са делата по КАТ – 54, Агенция Митници – 11, МВР – 9, 

Сметна палата - 5.  

- През 2017 година са били на производство 87 ЧНД – съдебни 

производства: 

  - дела за кумулации – 5, спрямо 16 дела за 2016 година и 17 дела за 

2015 година; 

- реабилитации – 3 дела, спрямо 2 дела за 2016 година и  4 дела за 

2015 година; 

- принудителни лечения  по Закона за здравето и чл.89 от НК –2 

дела, спрямо  5 дела през 2016 година и 10 дела през 2015 година; 

- През 2017 година, 2016 година и 2015 година не са разглеждани  

дела по ЗБППМН; 
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- 164 досъдебни частни наказателни дела, спрямо 165 през 2016 

година и 90 през 2015 година.   

През 2017 година са проведени 544 заседания по наказателни дела/ в 

т.ч. и закрити заседания/ , спрямо 669 заседания по наказателни дела през  

2016 година и 741 заседания по наказателни дела през 2015 година.  

  

 ІІ. 2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА. 

 

 През  2017  година в Районен съд - Свищов  са свършени общо 1856 

дела, от които 1375 граждански дела и 481 наказателни дела. Общо 

свършените дела са 93,45  % от общо разглежданите 1986 дела. От 

свършените дела, 1602 дела са решени в срок до 3 месеца, т.е. 86 %  от 

свършените дела са решени в срок до 3 месеца. (Таблица 2). Решени със 

съдебен акт по същество са 1511 дела, които са 81,41 % от общо 

свършените дела (фиг.  8.) 

 

Таблица 2 

Свършени дела общо и в 3- месечен срок за периода 2015-2017 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 (%) 

2015 1560 1363 1245 91,3 

2016 1694 1484 1272  86  

2017 1986 1856 1602  86  

 

  
 

Фиг. 8.  Свършени дела – съпоставка от предходните три години 
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 През  2016  година в Районен съд - Свищов  са свършени общо 1484 

дела, от които 985 граждански дела и 499 наказателни дела. Общо 

свършените дела са 87,60  % от общо разглежданите 1694 дела. От 

свършените дела, 1272 дела са решени в срок до 3 месеца, т.е. 86 %  от 

свършените дела са решени в срок до 3 месеца. Решени със съдебен акт по 

същество са 1251дела, които са 84,3% от общо свършените 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.  Решени със съдебен акт по 

същество са 1179 дела, които са 86,5% от общо свършените дела 

Анализът на данните сочи, че през 2017 година са свършени с 372 

дела повече от 2016 година и с 493 дела повече от 2015 година.  През 

отчетната година  чувствително се увеличава процентът на свършените 

спрямо разглежданите дела сравнен с предходните две години. 

Увеличаването  на броя на свършените дела през отчетния период спрямо 

предходната година се дължи на увеличаване постъпленията на дела през 

годината.  

През 2015г. процента на свършените в срок до 3 месеца дела е 91,3 

%.  През 2016 година  и 2017 година процента на свършените в срок до 3 

месеца дела е 86 %, като процента е под 90 %, но следва да се отчете, че 

срока се брои от образуването на делото, повишаването на постъпленията 

на дела през отчетния период, както и обстоятелството, че почти през 

цялата година едната бройка за съдия е била вакантна и съдът е работил в 

намален състав откъм съдии.  

 Всички тези обстоятелства налагат извода, че не е нарушена 

тенденцията за  бързина на разглеждане и приключване на делата. 

 

 

 

ІІ. 2. 1. Граждански дела. 

 

През отчетния период съдиите в Районен съд - Свищов  са свършени 

1375 граждански дела, или  94,6 % от делата за разглеждане. Със съдебен 

акт по същество през 2017 година са свършени  1117 дела, които са 81,24 

% от свършените граждански дела. 

През 2016  са свършени 985 граждански дела, или  86,25 % от делата 

за разглеждане. Със съдебен акт по същество през 2016 година са 

свършени  857 дела, които са 87 % от свършените граждански дела. 



 

 

 

23 

През 2015  година 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. 

Анализът на данните сочи, че през 2017 година са свършени с 390 

дела  повече от 2016 година и с 440  дела повече от 2015година. Увеличен е 

броя на свършените дела през отчетния период спрямо предходните две 

години, което се дължи и на увеличението на постъпленията на 

гражданските дела през годината.(фиг. 9.). 

 

 
 

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

 

 

Със съдебен акт по същество през 2017 година са свършени 1117 

граждански дела, от които: 

- 138 броя граждански дела по общия ред, в които се включват и 

делата от и срещу търговци, според новите справки.  

- 3 броя производства по чл.310 от ГПК; 

- 120 броя частни граждански дела; 

- 800 броя дела по чл.410 и чл.417 от ГПК; 

- 56 броя други дела. 

Свършените със съдебен акт по същество граждански дела по видове 

са, както следва: 

- искове по СК – 59 граждански дела; 

- искове по СК – издръжка, изменение – 3 граждански дела; 

- производства по ЗЗДН – 4 граждански дела;  

- облигационни искове – 21 граждански дела; 

- вещни искове – 10 граждански дела; 
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- искове по КТ – 14 граждански дела; 

- обезпечения – 6 граждански дела;  

- частни производства – 110 граждански дела; 

- дела по чл.410 и чл.417 от ГПК – 800 граждански дела; 

- частни производства – регламенти – 4 граждански дела 

- други дела – 20 граждански дела; 

Прекратени са 258 граждански дела, от които 52 броя по спогодба и 

206  броя по други причини – на основание чл.232 от ГПК, чл.233 от ГПК, 

чл.129, ал. 3 от ГПК, по подсъдност. 

През 2017 година в Районен съд Свищов  в 3 месечен срок от датата 

на образуване на делото са свършени 1180 граждански дела, или 86 % от 

всички свършени граждански дела. 

През 2016 година в Районен съд Свищов  в 3 месечен срок от датата 

на образуване на делото са свършени 848 граждански дела, или 86,09 % от 

всички свършени граждански дела. 

През 2015 година в Районен съд Свищов  в 3 месечен срок от датата 

на насрочване  на делото са свършени 873 граждански дела, или 93,3% от 

всички свършени граждански дела. 

Анализът на данните сочи, че през 2017 година процентът на 

свършените граждански дела в 3 месечен срок от датата на образуване, е 

запазен спрямо предходната година, но леко е намален спрямо 2015 

година,  при отчитане на увеличения брой постъпления на дела през 

годината и намаления състав на съдиите с оглед незапълнения щат, както и 

обстоятелството, че срокът се брои от образуването, а не от насрочването 

на делото. В тази връзка следва да се посочи, че понякога тримесечния 

срок от образуването е изтекъл още със срока на размяната на книжата, 

особено  когато ответниците са от други населени места, както и с 

изпълнение на процедурата по чл. 47 от ГПК  свързана със  залепване на 

уведомление, срок на уведомлението.   

 

 

ІІ. 2. 2. Наказателни дела. 

 

През отчетния период от общо 532 наказателни дела за разглеждане, 

съдиите в Районен съд Свищов са свършили 481 наказателни дела, или 

90,4 % от делата за разглеждане (фиг. 10.). От тях свършени НОХД са 96 – 

приключили с присъда са 19 дела, прекратени са 77 НОХД, като от 

прекратените 61 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 е  прекратено едно дело.  

Със съдебен акт по същество са свършени общо 394 наказателни 

дела, които са 82 % от общо свършените наказателни дела. 
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Фиг. 10. Свършени наказателни дела – съпоставка от предходните три 

години. 

 

 

През 2016 от общо 552 наказателни дела за разглеждане, съдиите в 

Районен съд Свищов са свършили 499 наказателни дела, или 95,6 % от 

делата за разглеждане. От тях свършени НОХД са 102 – приключили с 

присъда са 17 дела, прекратени са 85 НОХД, като от прекратените 73 

НОХД са приключили със споразумение по реда на чл.382 от НПК,  9 

НОХД  са приключили със споразумение по реда на чл.384 от НПК, по 

други причини са прекратени две дела,  1  дело  върнато за доразследване. 

Със съдебен акт по същество са свършени общо 394 наказателни дела, 

които са 79 % от общо свършените наказателни дела. 

През 2015 година от общо 504 наказателни дела за разглеждане, 

съдиите в Районен съд Свищов са свършили 428 наказателни дела, или 

84,9% от делата за разглеждане. 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. 

От посочените данни е видно, че през 2017 година са приключени с 

18 наказателни дела по-малко  от 2016 година и с 53 наказателни дела 

повече от 2015 година, което  се дължи повишаване на новообразуваните 

през 2017  година наказателни дела сравнено с предходните две години, 

както и на по-малкия  брой висящи наказателни дела в началото на 

отчетния период, сравнено с предходната година.    Приключените през 

2017 година наказателни дела със съдебен акт по същество са 394,  колкото 
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са и приключените наказателни дела  със съдебен акт по същество през 

2016 година, а  през 2015 година наказателни дела със съдебен акт по 

същество са  333.  

Данните сочат, че през отчетния период  се е повишил  процентът на 

свършените със съдебен акт по същество дела спрямо общо свършените 

наказателни дела.  

През 2017 година от свършените наказателни дела 88 % са 

приключили в 3 месечен срок от датата на образуване. В срок до 3 месеца 

от датата на образуване са приключени 91 % от свършените НОХД, 96 % 

от свършените дела по чл.78а от НК, 99 % от свършените ЧНД /без 

разпити /, 100% от свършените ЧНД – разпити и 58% от свършените АНД. 

Най – нисък е процентът на приключените в 3-месечен срок от датата на 

образуване НЧХД, който е 0 % - няма приключени в 3-месечен срок 

НЧХД.  

През 2016 година от свършените наказателни дела 85% са 

приключили в 3 месечен срок от датата на образуване. 

През 2015 година от свършените  наказателни дела 87% са 

приключени в 3 месечен срок от датата на образуване.  

Данните сочат, че през 2017 година свършените в 3-месечен срок от 

датата на образуване дела спрямо всички свършени наказателни дела  се е 

увеличил  с 3% спрямо 2016 година и се е повишил с  1% спрямо 2015 

година. Всички тези обстоятелства налагат извода за  бързина 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, 

въпреки обстоятелство, че почти през цялата година съдът е работил с 

непълен щат. Намаляването на процента на свършените в тримесечен срок 

дела от датата на образуването НЧХД се дължи и на повишаване на 

фактическата сложност на делата, изискваща провеждане на повече от 

едно съдебно заседание за изясняване на делата от фактическа страна и 

разкриване на обективната истина, както и на поведението на страните, 

включително и опити за постигане на помирение.  

 

ІІ. 2. 2. 1. Решени наказателни дела с акт по същество. 

 

От общо свършените през 2017 година  наказателни дела, решени по 

същество са  394 дела, спрямо решени по същество 394 дела през 2016 

година  и  333 през 2015 година. 

Решените по същество наказателни дела през 2017 година са, както 

следва:  

- НОХД – 19 броя; 

- НЧХД – 2 броя; 

- дела по чл. 78а от НК – 24 броя; 
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- ЧНД – 139 броя; 

- АНД – 106 броя. 

Свършените със съдебен акт по същество наказателни дела по 

видове са, както следва: 

- НОХД за престъпления против собствеността –11броя; 

- НОХД за общоопасни престъпления – 6 броя; 

-НОХД за престъпления против реда и общественото спокойствие – 

1 брой 

- НОХД за престъпления против правата на гражданите  - 1 брой 

 

- НЧХД – 2 броя; 

- дела по чл. 78а от НК – 24 броя; 

- принудителни медицински мерки по ЗЗ и чл.89 от НК –2 броя; 

- кумулации – 4 броя; 

- ЧНД от досъдебното производство –  161броя 

- АНД – 106 броя. 

 

 

ІІ. 2. 2. 2. Прекратени наказателни дела. 

 

През 2017 година са прекратени общо 87 наказателни дела, спрямо 

105 наказателни дела през 2016 година и  95 наказателни дела през 2015 

година.  

 

Прекратените през 2017 година 87 наказателни дела са, както следва: 

- НОХД – 77 броя - от тях 76 броя са прекратени поради одобряване 

на споразумение по чл.382 и чл.384 от НПК и 1 дело е прекратено по други 

причини – не е одобрено внесено споразумение.  

-Дела по чл. 78а от НК – 1 дело е прекратено по други причини – 

връщане на РП Свищов за отстраняване на допуснати процесуални 

нарушения.  

- ЧНД – 4 броя –оставена без разглеждане жалба против 

постановление за прекратяване на досъдебно производство,  изпращане на 

делото по подсъдност на друг съд, оттегляне на искането за даване на 

разрешение за претърсване, прекратяване на производството поради липса 

на правен интерес за молителя от съдебно производство за съдебна 

реабилитация.  

- ЧНД – разпити – 1 брой- поради оттегляне на искането за разпит на 

свидетел.  

- АНД – 4 броя –  прекратяване и изпращане на делото на Районна 

прокуратура Свищов по компетентност,  жалбата е просрочена. 

Броят на прекратените дела през 2017 г. намалява  в сравнение с 2016 

година и 2015 година. През 2017 година процентът на прекратените спрямо 
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свършените наказателни дела е 18,09, спрямо 21,04 през 2016 година и  

спрямо  22,2 през 2015 година, 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 2017 

година се разпределят както следва: 

1/ НОХД 

- от разгледаните 5 броя за престъпления против личността,  са 

свършени 2 дела, от които 2 дела са прекратени със споразумение за 

решаване на делото; осъдени са 2лица, от които няма непълнолетни; няма 

оправдани лица; 

-   от разгледаното 3 броя дела за престъпления против правата на 

гражданите, са свършени 2 дела, от които 1 дело е решено по същество с 

присъда и 1 дело е прекратено със споразумение, осъдени са 4 лица, от 

които няма непълнолетни; няма оправдани лица;  

- от разгледаните  26 броя за престъпления против собствеността, са 

свършени 22 дела, от които 11 са решени по същество с присъда, а 11 са 

прекратени със споразумение за решаване на делото, осъдени са 28 лица, 

от които 8 лица са непълнолетни, няма оправдани лица; 

- от разгледаните 3 броя за престъпления против стопанството, са 

свършени 3 дела, които три дела са прекратени със споразумение за 

решаване на делото; осъдени са 3лица, от коити няма непълнолетни,  няма 

оправдани лица; 

- от разгледаните 9 броя за престъпления против дейността на 

държавните органи и обществените организации, са свършени са 7 дела, 

които са  прекратени  със споразумение за решаване на делото; осъдени са 

7  лица, от които 1 е непълнолетно,  а оправдани лица няма; 

- от разгледаните 1 брой за документни престъпления са свършени 1 

дела, което е прекратено със споразумение за решаване на делото, осъдено 

е 1 лице, което не е непълнолетно, а оправдани лица няма;  

- от разгледаните 2 броя за престъпления против реда и 

общественото спокойствие, са свършени са 2 дела, 1 от които е решено по 

същество с присъда, а 1 дело е пракратено  със споразумение за решаване 

на делото; осъдени  са 2 лица,  които не са  непълнолетни, а оправдани 

лица няма; 

- от разгледаните 63 броя за общоопасни престъпления, са свършени 

са 57 дела, от които 6 дела са решени по същество с присъда, а 51 дела са 
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прекратени, 50 от които  със споразумение за решаване на делото; осъдени 

са 56  лица, от които 2 лица са   непълнолетни, няма оправдани лица; 

- НЧХД - от разгледаните общо  7 броя, са свършени  2 дела /от 

които 2 дела са решени по същество с присъда, осъдени 2 лица, а 1 лице е 

оправдано; 

- дела по чл. 78а от НК - от разгледаните общо 28 броя, са свършени 

25 дела /от тях 24 са решени по същество, едно е прекратено и върнато на 

прокурора за отстраняване на съществени процесуални нарушения,  

осъдени са 22 лица, от които няма  непълнолетни, оправдави са две лица. 

От общо разгледаните по внесени прокурорски актове 112 броя 

НОХД през отчетния период са свършени 96 броя НОХД, като по 13 

НОХД са образувани и проведени бързи производства, а незабавни 

производства са 1. Приключени по реда на Глава двадесет и седма от НПК 

са 5 дела.  От общо свършените  96  броя НОХД са приключили с присъда 

19 дела, прекратени са 77 НОХД, като от прекратените дела 76 НОХД са 

приключили със споразумение по реда на чл.382 и чл.384 от НПК, а  1 

НОХД е  прекратено  по други причини.  

От общо разгледаните по внесени прокурорски актове 113 броя 

НОХД през 2016 година са свършени 102 броя НОХД, като по 25 НОХД са 

образувани и проведени бързи производства, а незабавни производства са 

3. Приключени по реда на Глава двадесет и седма от НПК са 2 дела.  От 

общо свършените  102  броя НОХД са приключили с присъда 17 дела, 

прекратени са 85 НОХД, като от прекратените дела 82 НОХД са 

приключили със споразумение по реда на чл.382 и чл.384 от НПК, а  2 

НОХД са прекратени по други причини и 1 НОХД е върнато за 

доразследване.  

От общо разгледаните по внесени прокурорски актове 113 броя 

НОХД през 2015 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.  

През 2017 г. в Районен съд Свищов са произнесени  19 броя присъди 

и са одобрени 76 споразумения за решаване на делото по реда на чл.381 - 

чл.384 от НПК. Осъдителните присъди са 19 броя. Няма постановени  

оправдателни присъди. По свършените дела общо съдени лица са 103 лица, 

от които 103 лица са осъдени /100 % от общо съдените лица/, няма 

оправдани лица. Осъдени са 11 непълнолетни лица (Фиг. 11). Наложени са 

следните наказания: на 78 лица е наложено наказание лишаване от свобода 

до 3 години, като в 17 случая наказанието е ефективно и в 61 е условно. 

Има  наложено 1  наказание лишаване от свобода над 3 години. На 5 лица е 
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наложено наказание пробация, на 13 лица – глоба, на 6 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, но както се посочи е наложено през 2017 

година едно наказание лишаване от свобода над 4 години.  Следва да се 

отчете завишаване броя на наказанията глоба и сравнително високия брой 

на наказанията лишаване от свобода, което се дължи и на законодателни 

промени относно наказанията за някои престъпления, непозволяващи 

замяна на предвиденото в закона наказание лишаване от свобода – 

например за престъпленията по чл. 343 б ал. 1 от НК. Това е довело и до 

значително намаляване броя на  наложени наказания пробация, което е 

отчетено и през предходната година. Преимуществено налаганите 

наказания пробация,  както и кратките срокове лишаване от свобода до 

голяма степен се дължат на големия брой одобрени споразумения – 76, по 

които са наложени наказания на 79 лица.  По реда на съкратено съдебно 

следствие съдът е произнесъл 5 присъди. На 22 лица са наложени 

административни наказания на основание чл. 78а от НК. 

През 2016 г. в Районен съд Свищов са произнесени  17 броя присъди 

и са одобрени 82 споразумения за решаване на делото по реда на чл.381 - 

чл.384 от НПК. Осъдителните присъди са 17 броя. Няма постановени  

оправдателни присъди. По свършените дела общо съдени лица са 111 лица, 

от които 108 лица са осъдени /97,3 % от общо съдените лица/, няма 

оправдани лица. Осъдени са 4 непълнолетни лица. Наложени са следните 

наказания: на 88 лица е наложено наказание лишаване от свобода до 3 

години, като в 23 случая наказанието е ефективно и в 65 е условно. Няма 

налагано наказание лишаване от свобода над 3 години. На 13 лица е 

наложено наказание пробация, на 4 лица – глоба, на 3 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. Следва да се отчете завишаване броя на 

наказанията лишаване от свобода, което се дължи и на законодателни 

промени относно наказанията за някои престъпления, непозволяващи 

замяна на предвиденото в закона наказание лишаване от свобода – 

например за престъпленията по чл. 343 б ал. 1 от НК. Това е довело и до 

значително намаляване броя на  наложени наказания пробация. 

Преимуществено налаганите наказания пробация,  както и кратките 

срокове лишаване от свобода до голяма степен се дължат на големия брой 

одобрени споразумения – 82, по които са наложени наказания на 90 лица. 

По реда на съкратено съдебно следствие съдът е произнесъл 2 присъди. На 

17 лица са наложени административни наказания на основание чл. 78а от 

НК. 
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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. 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. 

  

 
Фиг. 11. Съдени, осъдени и оправдани лица по НОХД за периода 2015-2017 г. 

 

Относителният дял на постановените 19 осъдителни присъди  

спрямо свършените през 2017 година 96  НОХД е  19,79  %.  

Относителният дял на одобрените споразумения през 2017г. –  спрямо 

свършените през годината НОХД е 79,17 %.  

Относителният дял на постановените 19 осъдителни присъди  спрямо 

внесените през 2017 година 41 броя обвинителни актове е 46,34 %. 
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През годината не са постановявани оправдателни присъди. 

Относителният дял на осъдителните спрямо произнесените присъди е 100 

%, колкото и предходната година, спрямо  81,5 % през 2015 година. 

През отчетния период няма оправдателни присъди, запазена е 

тенденцията внесените обвинителни актове да са подкрепени с 

доказателства, не са констатирани пропуски в работата на органите на 

досъдебното производство.  

През отчетния период не са образувани наказателни производства по 

внесени от прокуратурата актове със значим обществен интерес. 

По свършените 25 дела по внесените от прокуратурата  предложения  

за налагане на административни наказания на основание чл.78А от НК- са 

признати за виновни и наказани 22 лица и две лица  са оправдани.  

 

ІІ. 2. 2. 4. Причини за оправдателните присъди. 

 

По НОХД не са постановени оправдателни присъди.  

През 2017 г. е произнесена една изцяло оправдателна присъда по 

НЧХД:  

Конкретно, това е:  

 -по НЧХД № 270/2016 г.  за престъпление по чл. 130 ал. 2 от НК, 

поради недоказаност на обвинението в тъжбата. Присъдата е обжалвана и  

потвърдена от ВТОС, в сила на 17.10.2017г.   

 Постановени са и:  

 -С решение № 8 от 09.02.2017 по АНД № 475/2016г. по описа на съда 

обвиняемия е признат за невиновен и на основание чл. 9 ал. 2 предл. 2 от 

НК е  оправдана по обвинението по чл. 313 ал. 2 вр. ал. 1 от НК, поради 

явно незначителна обществена опасност. Решението е обжалвано и 

потвърдено от ВТОС, в сила на 03.05.2017г.  

 - С Решение № 2 от 16.01.2017г. по АНД № 375/2016г. по описа на 

съда, обвиняемия на основание чл. 9 ал. 2 от НК е оправдан за 

престъпление по чл. 168 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК, поради явно 

незначителна обществена опасност. Решението е обжалвано и потвърдено 

от ВТОС, в сила на 03.04.2017г.  

 

ІІ. 3. ВИСЯЩИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД. 

 

В края на отчетния период са останали висящи общо 130 дела, от 

които 79 граждански дела и 51 наказателни дела (фиг. 12.).Останалите 

висящи в края на отчетния период дела са  6,54 % от общия брой на 

разглежданите през 2017 година  1986 дела. 

В края на 2016 година са останали висящи общо 210 дела, от които 

157 граждански дела и 53 наказателни дела. Останалите висящи в края на 
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отчетния период дела са 12,40 % от общия брой на разглежданите през 

2016 година 1694 дела. 

В края на 2015 са останали висящи общо 197 дела, от които 121 

граждански дела и 76 наказателни дела. Останалите висящи в края на 

отчетния период дела са 12,63 % от общия брой на разглежданите през 

2015 година 1560 дела. 

 

 
Фиг. 12. Висящи дела в края на периода 

 

Данните сочат, че през 2017 година е налице намаление  на останали 

висящи в края на годината дела с 80  дела спрямо 2016  година и с 67   дела 

спрямо 2015 година, което говори за бързина на разглеждане и 

приключване на делата от съдиите, въпреки повишаване броя на 

новопостъпилите дела през 2017 година спрямо предходните години.  

 

 

ІІ. 3. 1. Висящи граждански дела. 

 

Висящи в края на отчетния период са останали 79 граждански дела, 

или  5,43 % от общия брой на разглежданите през 2017 година 1454 

граждански дела. 

Висящи в края на 2016 година са останали 157 граждански дела, или  

13,75 % от общия брой на разглежданите през 2016 година 1142  

граждански дела. 

Висящи в края на 2015 година  са останали 121 граждански дела, или 

11,46 % от общия брой на разглежданите през 2015 година 1056 

граждански дела. 
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Останалите висящи към 31.12.2017 г.  граждански дела са, както 

следва: 

- 63 броя граждански дела по общия ред; 

- 1 брой административни дела по ЗСПЗЗ; 

- 3 броя частни граждански дела  

- 12  броя други граждански дела. 

По видове висящите граждански дела към 31.12.2017г. са, както 

следва: 

- искове по СК – разводи – 6 броя; 

- искове по СК, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет. – 5 броя; 

-искове за издръжка, изменение – 2 броя; 

- облигационни искове – 19 броя; 

- вещни искове – 3 броя; 

- делби – 7 броя; 

- установителни искове – 20 броя;  

- искове по КТ – 3 броя; 

- административни производства – 1 брой; 

- частни производства –  2 броя;  

- частни производства – регламенти – 1 брой;  

- други дела – 10 броя; 

 

  От останалите висящи към 31.12.2017г.  79 граждански дела, 73 са 

по описа за 2017 г., 2 дела са образувани 2016г., 2 дела са образувани 

2015г., 1 дело  –  през 2014 г. и едно дело през 2012г..  От останалите 

висящи в края на периода, една значителна част са по описа за 2017г., част 

от които и постъпили в последните месеци на годината, насрочени за 

разглеждане през първите месеци на 2018г. .  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 значително 

намалена, сравнено с предходните години, въпреки по-голямото 

постъпление на граждански дела през 2017 година, което говори за 

бързина на разглеждане и приключване на делата от съдиите, независимо, 

че почти през цялата година 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 постъпването 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, а 

изключение са делата по които произнасянето е след този срок. Актовете 

по частните граждански дела се изготвят в тридневен срок. Създадената 

организация за разпределение и движение на делата в Районен съд - 
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Свищов 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 51 наказателни дела, 

или 9,59  % от общия брой на разглежданите през 2017 година 532 

наказателни дела.  

В края на 2016 са останали висящи 53 наказателни дела, или 9,60  % 

от общия брой на разглежданите през 2016 година 552 наказателни дела.  

В края на 2015  са останали висящи 76 наказателни дела, или 15,08 % 

от общия брой на разглежданите през 2015 година 504 наказателни дела. 

Останалите висящи към 31.12.2017г. наказателни дела са, както 

следва: 

- НОХД – 16 броя; 

- НЧХД – 5 броя; 

- дела по чл. 78а от НК – 3 броя; 

- ЧНД – 3 броя;  

- АНХД – 24 броя. 

Останалите висящи към 31.12.2017г. 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 –  4 броя; 

- НОХД за престъпления против дейността на държавните органи и 

обществените организации – 2 броя; 

- НОХД за общоопасни престъпления – 6 броя; 

- НЧХД – 5 броя; 

- дела  по чл. 78а от НК – 3 броя; 

- ЧНД – съдебни производства – 3 броя;  

- ЧНД от досъдебното производство –  брой;  

- АНД – 24 броя.  

От останалите висящи към 31.12.2017г. 51 наказателни дела само две 

дела са по описа за 2016г. , а останалите са образувани през 2017 г. От 

останалите висящи в края на периода, една значителна част са постъпили в 

последните месеци на годината АНД по жалби срещу наказателни 

постановления, насрочени за разглеждане през първите месеци на 2018 г. 

Считам, че няма забавяне по наказателните дела, а същите се разглеждат 

при спазване на законовите срокове. Следва да се отчете и намаляване на 

броя на висящите наказателни дела в края на периода спрямо предходната 

година  - с 2 броя  по –малко и спрямо 2015 година – с 25 броя по-малко.   

Заседанията по НОХД, НЧХД, АНД се насрочват в двумесечен срок от 
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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.  

 

 

ІІ. 4. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ. 
През 2017 година  пред по - горна инстанция са били обжалвани 119  

съдебни акта, постановени от съдиите в Районен съд - Свищов, от които 48 

съдебни акта по граждански дела и 71 съдебни акта по наказателни дела. 

Обжалваните съдебни актове са 6,41 % от общо свършените 1856 

граждански и наказателни дела (фиг. 13.). 

През 2016 година  пред по - горна инстанция са били обжалвани 161  

съдебни акта, постановени от съдиите в Районен съд - Свищов, от които 55 

съдебни акта по граждански дела и 106  съдебни акта по наказателни дела. 

Обжалваните съдебни актове са 10,85 % от общо свършените 1484 

граждански и наказателни дела. 

 

 
Фиг. 13. Обжалвани дела – анализ за три години 

 

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. 

Обжалваните съдебни актове през 2017 година са, както следва: 

- 38  броя граждански дела по общия ред; 

- 5 броя частни граждански дела; 

- 3 броя дела по чл.410 и чл.417 от ГПК; 

- 2 броя други  граждански дела; 
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- 6 броя НОХД; 

- 3 броя НЧХД; 

- 4 броя дела по чл. 78а от НК 

- 5 броя ЧНД 

- 53 броя АНД  

 

Налице е намаление  броя на обжалваните съдебни актове през 

2017г. спрямо 2016 година  и повишаване броя на  обжалваните съдебни 

актове през 2017 година спрямо  2015 година, или намален  е процентът на 

обжалваните спрямо свършените дела през отчетния период спрямо 2016 

година и спрямо 2015 година. 

 

Общият брой на върнатите през 2017 година  обжалвани и 

протестирани дела на съдиите  е 104.  От тях 43 броя са граждански дела и  

61 броя са наказателни дела. 

От общо обжалваните и върнати 104 дела  през 2017 година са: 

  - потвърдени – 68 броя, т.е около 65,38 % от всички обжалвани и 

върнати дела. Към потвърдените е включено и едно дело по което е 

оставено без уважение искане за възобновяване.  

 - отменени –  26 броя, т.е. 25 % от всички обжалвани и върнати дела; 

 - изменени (потвърдени в една част, отменени в друга част) –  10 

броя, т.е. 9,61 % от всички обжалвани и върнати дела. 

 От общо обжалвани и върнати през 2016 година потвърдените са 

70,2 % . 

 От общо обжалваните и върнати през 2015 година потвърдените са 

70 %. 

 Анализът на данните сочи, че през 2017 година година се е понижил 

леко  процента на потвърдените съдебни актове спрямо 2016 и 2015 

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 2017  година са върнати 43 обжалвани граждански дела на 

съдиите от Районен съд - Свищов, от които: 

 - потвърдени изцяло – 26 броя, т.е. 60,46 % от всички обжалвани и 

върнати граждански дела; 

 - отменени или обезсилени –  10 броя, т.е. 23,25 % от всички 

обжалвани и върнати граждански дела, сред които: 

  9 съдебни акта изцяло отменени и постановен акт по 

същество;  
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 1 отменено  поради отказ или оттегляне пред горната 

инстанция, спогодба, изтекъл срок, който не е бил налице 

към момента на постановяване на решението 

 

 - изменени – 7 броя, т.е. 16,28 % от всички обжалвани и върнати 

граждански дела, от които: 

 6 потвърдено в едната част, отменено в другата и 

постановен акт по същество;  

 1 потвърдено в едната част в другата обезсилено 

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, 

както и неправилно приложение на материалния закон, при отчитане на 

противоречивата съдебна практика на ВКС по граждански дела.  

 

 

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

наказателни дела. Причини. 

 

През  2017 година са върнати 61 обжалвани наказателни дела на 

съдиите от Районен съд Свищов, от които: 

- потвърдени –  42 броя, т.е. 68,85 % от всички обжалвани и върнати 

наказателни дела/Тук отнасяме и едно дело, по което е оставено без 

уважение искане за възобновяване/.  

- отменени – 16 броя, т.е. 26,67  % от всички обжалвани и върнати 

наказателни дела; 

- изменени /потвърдени в едната част отменени в друга част/–  3  

броя, т.е. 5  % от всички обжалвани и върнати наказателни дела. 

От обжалваните актове по наказателни дела са изменени съответно 3 

дела, от които 1 дело НАХД – отменено в едната част и потвърдено в 

другата част и 2 дела НАХД – изменени само по отношнеие на санкцията и 

потвърдено в останалата част. От отменените актове по наказателни дела – 

1 дело отменено и върнато за ново разглеждане на прокурора, 1 дело 

отменено с постановяване на нова присъда , 1 дело – отменено и върнато за 

ново разглеждане на прокурора, 10 дела – НАХД – отменено изцяло с 

постановено друго решение и 3 дела – НАХД  отменено изцяло и върнато 

за ново разглеждане и 1 дело – НАХД отменено определение и върнато за 

ново разглеждане.  Не се констатират случаи на отмяна на актовете на един 

и същ състав поради допуснати идентични нарушения на материалния и 

процесуалния закон. Най – голям е броя на отменените съдебни актове по 

НАХД, като по някои от тях горната инстанция не е приела съображения за 
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приложение на чл. 28 ЗАНН.  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.   

 

 

 

          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 428         142 570 11 мес. – 51,82 

2. Теодора Стоянова 431 142 573 12 мес. – 47,75 

3. Стела Бъчварова 422 176 598 12 мес. – 49,83 

4. Мария Димитрова 16 19 35 1,0 мес. -     35 

 

 

През отчетния период постъплението на дела по щат е 444 дела 

годишно на един съдия, или средномесечното постъпление на един съдия 

на база 12 месеца е 37 дела при запълнен щат. На база отработените 36 

месеци средномесечното постъпление на един съдия е 49,33 дела.  

През 2016 година  постъплението на дела по щат е 374,2 дела 

годишно на един съдия, или средномесечното постъпление на един съдия 

на база 12 месеца е 31,18 дела при запълнен щат. На база отработените 37,5 

месеци средномесечното постъпление на един съдия е 39,92 дела.  

През 2015 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.  

 

 

ІІІ. 2. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ СПРЯМО ОБЩИЯ 

БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И СПРЯМО ОБЩИЯ БРОЙ 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА – ПО ЩАТ И ДЕЙСТВИТЕЛНА. 
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През отчетния период натовареността на съдиите по щат спрямо 

делата за разглеждане е 41,38 дела месечно, а спрямо свършените дела 

натовареността по щат е 38,67 дела месечно (таблица 4.)  

 

През 2016 година натовареността на съдиите по щат спрямо делата 

за разглеждане е 35,29 дела месечно, а спрямо свършените дела 

натовареността по щат е 30,92 дела месечно.  

През 2015 година 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 

Натовареност по щат и действителна натовареност на съдиите към 

разгледани и към свършени дела за периода 2015-2017 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.) 

2015 32,50 34,57 28,40 30,29 

2016 35,29 45,17 30,92 39,57 

2017 41,38 55,17 38,67 51,56 

 

 

Натовареността на съдиите по щат спрямо разглежданите дела през 

2017 година e повишена спрямо 2016  година с 6,09 дела и е повишена  

спрямо 2015  година  с 8,88 дела. 

Натовареността на съдиите по щат спрямо свършените дела през 

2017 година се увеличава в сравнение с предходните две години – 

увеличението  спрямо 2016 г. е с 7,75 дела, а спрямо 2015 г. с 10,27 дела. 

С оглед отработените през 2017 година 36 човекомесеци 

действителната натовареност на съдиите в Районен съд -  Свищов спрямо 

делата за разглеждане е 55,17 дела месечно, а спрямо свършените дела 

действителната натовареност е 51,56 дела месечно. 

С оглед отработените през 2016 година 37,5 човекомесеци 

действителната натовареност на съдиите в Районен съд -  Свищов спрямо 

делата за разглеждане е 45,17 дела месечно, а спрямо свършените дела 

действителната натовареност е 39,57 дела месечно.  

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.  
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През отчетния период разликата между действителната натовареност 

и натовареността по щат спрямо разглежданите дела е 13,79 дела 

средномесечно в полза на действителната натовареност, а разликата между 

действителната натовареност и натовареността по щат спрямо свършените 

дела също е 12,89 дела средномесечно в полза на действителната 

натовареност, което се дължи на обстоятелството, че почти през цялата 

година – до 1.12.2017г.  едната бройка за съдия е била вакантна. 

През 2016 година разликата между действителната натовареност и 

натовареността по щат спрямо разглежданите дела е 9,88 дела 

средномесечно в полза на действителната натовареност, а разликата между 

действителната натовареност и натовареността по щат спрямо свършените 

дела също е 8,65 дела средномесечно в полза на действителната 

натовареност, което се дължи на обстоятелството, че от 15.02.2016 г.  

едната бройка за съдия е била вакантна. 

През 2015 година 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. 

 

 

Действителната натовареност спрямо общия брой разглеждани дела 

за всеки съдия през 2017 година на база отработените човекомесеци е, 

както следва (таблица 5): 

 

Таблица 5 

  №                 съдия граждански наказателни общо Средномесечно  

  1. Пенка Йорданова 485 160 645 11 мес. – 58,64 

  2. Теодора Стоянова 472 156 628 12 мес. – 52,33 

3. Стела Бъчварова 481 197      678  12 мес. – 56,5 

  4. Мария Димитрова 16   19 35 1,0 мес. –     35 

 

   

 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): 
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Таблица 6 

  № 

             

    Съдия 

 

граждански наказателни общо средномесечно 

  1. Пенка Йорданова 447 140 587 11 мес. – 53,36 

  2. Теодора Стоянова 458 148 606 12 мес. –50,5 

42,41421,41 3. Стела Бъчварова        457 181 638 12 мес. – 53,17 

  4.   

. 
Мария Димитрова 13   12    25 1 мес. -      25    

252 

2222,6730,44 
 

 

На 02.10.2017г. с решение по протокол №38 от СК на ВСС е приет 

Анализ на данните, събирани през Системата за изчисляване на 

натовареността на съдиите. Приета е средна натовареност в рамките на 

индекс около 100 – 104,2, определен като средно аритметична стойност 

или 96,3 медианна стойност, който се формира като сбор от коефициентите 

на делата, които съдията е разгледал в рамките на 2016г. и изчислена 

осреднена стойност за всички съдии в цялата страна, работили през 2016г. 

Средната натовареност е в рамките на нормалната натовареност, съгласно 

чл.16 ал.1 от Правила за оценка на натовареността на съдиите, в сила от 

01.04.2016г.  

Според данните, изложени в Таблица 12 от приетия от ВСС Анализ 

на натовареността за 2016г. при трима съдии са с коефициент на 

натовареност от 129,0 , при минимален коефициент от  117,1 и максимален 

коефициент 142,1.  

Тези показатели определят висока натовареност на съдиите от РС 

Свищов за 2017г.  

Системата за измерване на натовареността в Районен съд Свищов 

показва натовареност, както следва: 

Съдия Пенка Йорданова- 133,26 плюс допълнително натоварване от 

дейност като председател 31,25 и 5 от доклад „Бюро съдимост“. Текущо 

натоварване през 2017г. е с коефициент 169,51. 

Съдия  Теодора Стоянова е с коефициент от 137,66 плюс. 

Допълнителна натовареност 5 от доклад на „Бюро съдимост“. Текущо 

натоварване през 2017г е с коефициент от 144,86. 

Съдия Стела Бъчварова е с коефициент от 144,11 плюс. 

Допълнителна натовареност 5 от доклад на „Бюро съдимост“. Текущо 

натоварване през 2017г е с коефициент от 150,21. 

Съдия Мария Димитрова е с коефициент от 2,82 плюс. Допълнителна 

натовареност 5 от доклад на „Бюро съдимост“. Текущо натоварване през 

2017г е с коефициент от 7,82. 

Тези показатели очертават че съдиите от  Районен съд – Свищов  

през 2017 година са високо натоварени,  съгласно чл.16 ал. 2 от правилата, 
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при получени в рамките на една година дела за разглеждане, които 

формират индекс на 

натовареност, в интервала между над 130  и до 180. 

 

От направения анализ на посочените по – горе цифри се установи, че 

през отчетния период е увеличена разликата между натовареността на 

съдиите по щат спрямо разглежданите и свършените дела и 

действителната натовареност на съдиите спрямо разглежданите и 

свършените дела, дължащо се едната свободна бройка за съдия, считано до 

1.12.2017г.. Следва да се посочи, че считано от 1.02.2018г. съдия 

Димитрова е командирована в РС София, но с оглед намаляване 

действителната натовареност на съдиите и спрямо разглежданите, и 

спрямо свършените дела е необходимо четвъртата щатна бройка за съдия 

да бъде реално заета, каквото е  становището на съдиите от Районен съд -  

Свищов, изразено на проведеното на 24.01.2018г. Общо събрание, на което 

беше обсъден Отчетния доклад за дейността на Районен съд - Свищов през 

2017 година.  

 

 

 

ІV. ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДА И СЪДИИТЕ. 

 

 

През 2017 година в сравнение с предходната година е налице 

увеличаване  на натовареността на съдиите по щат спрямо общия брой 

дела за разглеждане и спрямо свършените дела и увеличаване на 

действителната натовареност на съдиите спрямо общия брой дела за 

разглеждане и спрямо свършените дела, което се дължи на свободния щат 

за съдия  до края на месец ноември 2017 година.   

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 65,38 % 

от обжалваните дела бяха потвърдени от горните инстанции и 9,61 % са 

изменени, към които се отнасят и потвърдените в една част съдебни 

актове, което говори за висок професионализъм. Въпреки това, с оглед 

подобряване на процента на потвърдените дела считам за удачно през 2018 

година да се въведе Регистър на отменените съдебни актове, като 

периодично на общо събрание на съдиите да се обсъждат тези отменени 

съдебни актове, с оглед уеднаквяване на практиката и избягване на 

противоречиво решаване на идентични казуси.  
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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 485 160 645 

 
447 140 587 357 106 463 90 34 124 

2. Т. Стоянова 472 156 628 458 148 606 369 120 489 89 28 117 

3. Ст. Бъчварова 481 197 678 457 181 638 379 157    536 78 24 102 

4. М.Димитрова 16 19 35 13 12 25 12    11   23 1 1 2 

 

Разликата в броя дела за разглеждане между отделните съдии се 

дължи на обстоятелството, че съдия Димитрова встъпи  на 1.12.2017г. , а 

съдия Йорданова  е била по –продължителен отпуск по болест  през целия 

октомври  2017 година, когато по много дела е изключвана от 

разпределението на делата, поради невъзможност да се произнесе в срок. 

Следва да се  посочи, че административния ръководител участва в 

разпределението на делата при 100 % натовареност, след напускането на 

съдия Д.Радева, като най –много дела през отчетния период са разгледали 

съдия Стела Бъчварова и съдия Пенка Йорданова. По високата 

натовареност на съдия Бъчварова се дължи на по-големия брой дела, 

разпределяни по дежурство.    

 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): 

 

Таблица 8 

съдия 

Свършени дела в 

3-месечен срок 

 

 

 

 

 

 

 

Резултат от обжалвани дела  

Гр.д. Н.д. общо % Потв. Отм. Изм. 
% 

потв. 

П. Йорданова 389 115 504 86 29 5 3   78 

Т. Стоянова 399 138 537 89 19 9 3   61 

Ст. Бъчварова   379 157    536 84 19 11 4   56 

М.Димитрова 13 12      25 100 - - -   - 
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Най – висок процент на потвърдените съдебни актове има съдия 

Йорданова – 78 %.  

 Съдия Йорданова е разгледала общо 645 дела, свършила 587 дела, от 

които в 3-месечен срок – 504.  

Съдия Стоянова е разгледала общо 628 дела, свършила 606, от които 

в 3-месечен срок -537. 

Съдия Бъчварова е разгледала общо 678, свършила 638, от които в 3-

месечен срок 536. 

Съдия Димитрова е разгледала общо 35 дела, свършила 25, от които 

в 3-месечен срок 25. 

През 2017 година са се върнали и две обжалвани дела на съдия 

Д.Радева, която от 15.02.2016г. напусна Районен съд – Свищов, като  

единият съдебен акт е отменен, а другият е потвърден.   

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, каквото е 

становището в доклада от извършената проверка от комисия, назначена от 

Административния ръководител на  ВТОС.  

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 86% от 

свършените дела са решени в срок до 3 месеца и 65,69 % 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 2017 година.  

 

 

V. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

В Районен съд - Свищов има един държавен съдебен изпълнител, 

като по щат длъжността се заема от Магдалена Иванова.  

През 2017 година постъпленията на дела е повишено спрямо 2016 

година и 2015 година. През 2017 година са постъпили 159 бр. 

изпълнителни дела, при  40  бр. през 2016 година и  53 броя  през 2015 

година.  Данните сочат, че новообразуваните през 2017  година 

изпълнителни дела са се увеличили   с 119  дела спрямо новообразуваните 

изпълнителни дела през 2016 година и са се увеличили   с  106 дела спрямо 

новообразуваните изпълнителни дела през 2015 година. 
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Видно е, че постъплението се е увеличило значително  в сравнение с 

2016 г.. В съдебно-изпълнителната служба през 2017 година е имало на 

производство 815 бр. изпълнителни дела, от които несвършени в края на 

предишния отчетен период 656 бр. От всички изпълнителни дела на 

производство са свършени 185 дела, от които 118 чрез реализиране на 

вземането, 60 са прекратени – по други причини и 7 дела – изпратени на 

друг съдебен изпълнител.  

За сравнение през 2016г. е имало на производство 681 бр. изп. дела, 

от които несвършени в края на предишния отчетен период 641 бр. От 

всички изпълнителни дела на производство са свършени 25 дела, от които 

15  чрез реализиране на вземането, 7 са прекратени – по други причини и 3 

дела – изпратени на друг съдебен изпълнител.  

За сравнение 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.  

Увеличението на постъпленията на дела спрямо предходните две 

години се дължи на изпратените възлагателни писма до ДСИ за 

принудително събиране на вземанията на органите на съдебната власт.  

През 2017 година са събрани 88 572 лева. За сравнение през  2016 

година са събрани 111 508 лева, а през  2015г. са събрани 99 222 лева. 

Налице е намаляване на събираемостта на вземанията спрямо предходните 

две години.  

През годината са постъпили три  жалби против действията на 

съдебния изпълнител, няма уважени жалби. През 2016 година са 

постъпили две жалби против действията на съдебния изпълнител, няма 

уважени жалби.  През 2015 година  са постъпили четири жалби против 

действията на съдебния изпълнител, като една е уважена.  

 В съдебно - изпълнителната служба при Районен съд Свищов през 

2017 година са изготвени 3 763  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.  

Предвид изложените по – горе данни, считам, че следва да се даде 

положителна оценка за работата на съдебно-изпълнителната служба при 

Районен съд - Свищов през 2017 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.  
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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 2017 година 

са  3512, спрямо  3 666 през 2016 година и  3764 през 2015 година. Налице 

е леко намаление обема на работа през 2017 година, в сравнение с 

предходните две години. От вписаните сделки договорите за продажби са 

1177 бр., ипотеки – 296 бр.,  дарения – 243 бр.. Като цяло общият брой 

вписвания е намален, за сравнение през 2016 година от вписаните сделки 

договорите за продажби са 1324 бр., ипотеки – 239 бр.,  дарения – 288 бр., а 

през 2015 година от   вписаните сделки договорите за продажби са 1427 бр. 

, ипотеки 193 бр. , дарения – 302 бр. . Забелязва се леко увеличение на 

вписаните ипотеки. Налице е увеличение на  вписаните договори за аренда 

в сравнение с предходната година – през 2017 година са 469, през 2016 

година са 342 броя, през 2015 година са 475 броя. Вписаните  през 2013 

година договори за аренда  са  773 броя, което значително надвишава 

вписаните договори за аренда през 2017 и 2016 година.  

През годината съдията по вписванията Сийка Кръстева е изготвила 

15 отказа за вписване на сделки. Обжалван са три  отказа, като два  са 

потвърдени от ВТОС.  

През 2017 година са издадени 764 удостоверения, справки от 

държавни органи – 119 , устни справки – 72, 946 – преписи. 

   

VІІ. БЮРО „СЪДИМОСТ”. 

  

 

В Районен съд - Свищов деловодителят Мария Трифонова 

съвместява функциите на деловодител „Регистратура“ и „Бюро съдимост“. 

Считано от 1.11.2017 година на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ е 

прекратено трудовото правоотношение с Мария Трифонова – съдебен 

деловодител работещ в служба „Регистратура“ и „Бюро Съдимост“ , 

поради навършване на пенсионна възраст, след което  функциите на 

деловодител „Регистратура“ и „Бюро съдимост“ се изпълняват от съдебен 

деловодител  Милена Стефанова.  

През 2017 година в Районен съд Свищов  са издадени общо 4023 

справки, от които 3241 свидетелства за съдимост и 782 справки за 

съдимост. 

          През 2016 година в Районен съд Свищов  са издадени общо 3 917 

справки, от които 3 126 свидетелства за съдимост и 791 справки за 

съдимост. 



 

 

 

48 

През 2015 година в Районен съд Свищов  са издадени общо 3950 

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

съдимост. 

 Общо издадените през 2017 година свидетелства за съдимост и 

справки за съдимост са с 106 повече от общо издадените през предходната 

година и  с 73 повече от общо издадените през 2015 година.    

 

         VIII. ГОДИШНА ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН 

СЪД – СВИЩОВ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА 

СТРАТЕГИЯ  

 

 Създадената Комуникационна стратегия на съдебната власт в 

България е част от комплекса от мерки, насочени към подобряване на 

нейната работа, повишаването на доверието в нея и гарантирането на 

правовия ред в страната.  Комуникационна стратегия (2014-2020) цели 

повишаване на доверието във върховенството на закона и независимостта 

на съдебната власт чрез активна комуникация на действията за нейното 

реформиране и усъвършенстване. 

Комуникационна стратегия на съдебната власт има за цел  да 

предложи единна стратегическа платформа и механизми за провеждане на 

ефективна комуникационна политика, осигуряващи максимална 

прозрачност в работата както на ВСС, така и на органите на съдебната 

власт, и е начало  на дългосрочен процес.  

 Задълженията на всеки съд по отношение на приетата 

Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020 година включват 

изготвяне на ежегодни планове за изпълнение и тяхното отчитане. 

В Районен съд – Свищов със Заповед № РД-06- 423 от 19.12.2016 

година на Административен ръководител-председател е утвърден План за 

действие за 2017 година на Районен съд – Свищов за изпълнение на 

Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 включващ 

следните цели, дейности за изпълнение и очаквани резултати: 

 

 
ЦЕЛ  – Подобряване на комуникацията с медиите, включително проактивна 

комуникация с новите и социалните медии  

Обосновка: Съвременната среда се характеризира с динамика и множество източници на 

информация, които доставят новини в реално време. Все по-голяма част от 

комуникацията се осъществява в интернет, като голяма част от представителите на 

целевите групи използват активно в своето ежедневие този канал за комуникация.  

ДЕЙНОСТИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ 

ЗА 

СРО

К 

ОТГОВО

РНИК 

РЕСУ

РСИ 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

1. Повишаване 

присъствието в 

медиите по теми, 

зададени от 

Районен съд 

Свищов, 

организиране на 

пресконференции 

по отношение на 

дейността на съда, 

прилагането на 

Комуникационнат

а стратегия, както 

и по актуални 

проблеми, 

свързани пряко с 

дейността на 

Районен съд 

Свищов, както и 

при 

нововъведения в 

работата на съда, 

касаещи пряко 

обществеността.  

 

1. Повишено 

присъствие в 

медиите относно 

дейността на 

Районен съд 

Свищов.  

2. Използване на 

разнообразен 

инструментариум 

за осъществяване 

на комуникация с 

медиите – 

прессъобщения, 

пресконференции, 

медийни събития, 

кампании, 

интервюта и др.  

 

Брой материали; 

брой 

презентации.  

 

 

2017 

г.  

 

Админист

ративен 

ръководит

ел-

председат

ел 

Админист

ративен 

секретар  

 

Човеш

ки 

ресурс

и 

 

 

 

2. Осигуряване на 

публичност на 

годишни отчетни 

доклади на 

Районен съд 

Свищов  

 

 

1.Повишаване на 

прозрачността на 

работата на 

Районен съд 

Свищов 

2.Повишаване 

познаваемостта 

на извършваната 

от Районен съд 

Свищов дейност 

и запознаване с 

резултатите от 

нея.  

 

1. Публикуване 

на годишен 

отчетен доклад 

на страницата на 

Районен съд 

Свищов. 

2. Провеждане на 

пресконференция 

за представянето 

на доклада пред 

медиите с 

възможност за 

въпроси по 

 

2017 

г. -  

2020 

г. 

 

Админист

ративен 

ръководит

ел – 

председат

ел на 

Районен 

съд 

Свищов 

Админист

ративен 

секретар 

Системен 

 

Човеш

ки 

ресурс

и 
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3. Повишаване 

на общественото 

доверие в 

Районен съд 

Свищов  

отделни точки от 

него. 

3. Брой 

присъствали 

представители на 

медиите.   

администр

атор 

 

3. Изготвяне на 

анкетни форми и 

изпращането им 

до медиите с цел 

обратна връзка за 

оценка и 

адекватни 

действия  за 

корекция и 

надграждане по 

отношение на 

реализираната 

медийна политика 

на Районен съд 

Свищов   

 

 

1. Подобряване на 

комуникацията 

между Районен 

съд Свищов и 

средствата за 

масово 

осведомяване.  

2. Осъществяване 

на мониторинг 

върху 

ефективността на 

създадените 

канали за 

комуникация.  

 

Брой анкетни 

проучвания, с 

последващ 

анализ и 

предложения на 

база на 

резултатите – 

поне едно 

проучване през 

2017 г.  

Брой на 

попълнените 

анкетни форми 

предоставени на 

местните медии 

на територията на 

Община Свищов.  

 

2017 

г. – 

2020 

г.   

 

 

 

2017 

г. 

 

Админист

ративен 

ръководит

ел-

председат

ел 

Админист

ративен 

секретар 

 

Човеш

ки 

ресурс

и 

 

 

ЦЕЛ  –  Подобряване на вътрешната комуникация в и между органите на съдебната 

власт   

Обосновка: Оптимизирането на вътрешната комуникация в отделните органи на 

съдебната власт и между самите тях се отразява на ефективността, бързината и 

устойчивостта на комуникацията, както и на образа, който създава съдебната власт като 

цяло в публичното пространство. Състоянието на вътрешните комуникационни канали, 

обема и качеството на информацията, която се обменя в структурите и между отделните 

органи на съдебната власт, рефлектират и върху нейния външен образ. Подобряването на 

комуникацията между органите на съдебната власт, общността на магистратите и 

съдебната администрация има за цел ефективно правосъдие, чрез гарантиране на добро 

управление на човешкия и финансов ресурс, за компетентна и отговорна работа на 

отделните магистрати и ръководните органи.   

ДЕЙНОСТИ 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИ

Е 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОР

И ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИ

Е 

СРО

К 

ОТГОВОРНИ

К 

РЕСУ

РСИ 



 

 

 

51 

 

 

 

1. Провеждане 

на срещи с 

представители 

на други 

районни 

съдилища от 

областта за 

обсъждане на 

съдебна 

практика.  

 

 

 

1. Подобряване 

на 

комуникацията 

вътре в СВ 

2.Подобряване 

дейността на 

органите чрез 

взаимстване на 

добри практики 

от други органи 

на СВ.  

3.Уеднаквяване 

на съдебна 

практика.   

 

Брой  проведени 

срещи.  

 

Брой участници 

в тях  

 

2017 

г. – 

2020 

г. 

 

2017 

г. 

 

Административ

ен 

ръководител-

председател 

Административ

ен секретар  

 

Човеш

ки 

ресурс

и  

ЦЕЛ  –  Повишаване на правната култура на обществото и познанията за ролята и 

функциите на отделните органи на съдебната власт.   

Обосновка:  По-доброто разбиране и приемане на действията на органите на съдебната 

власт е свързано с познаване на функциите и ролите на отделните органи. Повишаването 

на правната култура на обществото изисква постоянни усилия и постоянство от страна на 

съдебната власт като цяло.  

ДЕЙНОСТИ 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОР

И ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИ

Е 

СРОК 
ОТГОВОРНИ

К 

РЕСУ

РСИ 
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1. Провеждане 

на „Ден на 

отворените 

врати” в 

Съдебна палата 

Свищов  

 

 

1. Повишаване 

на познаването 

на функциите и 

дейността на 

Районен съд 

Свищов.  

2. Създаване на 

трайна 

положителна 

нагласа и 

отношение към 

СВ.   

 

1. Брой 

посетители по 

време на Деня 

на отворените 

врати  - 

планират се 

между 80-100 

души  

2. Брой и вид 

на различни 

мероприятия 

включени в 

инициативата.   

 

Април 

2017 г.  

 

Административ

ен 

ръководител-

председател 

Административ

ен секретар 

 

  

 

Човеш

ки 

ресурс

и  

Матер

иали, 

изготве

ни от 

други 

органи 

на 

съдебн

ата 

власт 

по 

ОПАК 

и 

други  

 

2. Изнасяне на 

беседи на 

ученици 

 

1. Повишаване 

правната 

култура на 

подрастващите, 

включително и с 

оглед избягване 

на техни бъдещи 

противообществ

ени прояви 

 

1. Брой беседи 

и брой 

участници в 

тях. 

 

2017 г. 

– 2020 

г. 

 

Административ

ен 

ръководител-

председател 

Административ

ен секретар 

 

 

Човеш

ки 

ресурс

и 
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3. Обучение на 

ученици в 

изпълнение на 

Образователна 

програма 

„Съдебна власт 

– информиран 

избор и 

гражданско 

доверие. 

Отворени 

съдилища и 

прокуратури“ по 

график на 

конкретни 

лекции и 

обобщаване на 

наученото чрез 

организиране на 

викторина и 

симулативен 

процес. 

 

1. Повишаване 

правната 

култура на 

подрастващите, 

включително и с 

оглед избягване 

на техни бъдещи 

противообществ

ени прояви 

 

1.Брой лекции 

и брой 

участници в 

обучението 

 

2017 г.  

 

Административ

ен 

ръководител-

председател 

Районни съдии 

Прокурори  

 

Човеш

ки 

ресурс

и 

 

4. Обучение на 

новите съдебни 

заседатели с 

мандат 2017г. – 

2021г. 

 

1.Ефективно 

участие на 

съдебните 

заседатели в 

наказателния 

процес 

 

1.Брой 

участници и 

брой обучения 

 

2017 г.  

 

Административ

ен 

ръководител-

председател 

Административ

ен секретар 

 

Човеш

ки 

ресурс

и 

 

5. Попълване от 

ученици на 

въпросници по 

тема, избрана от 

органа на СВ. 

 

1.Повишаване 

правната 

култура на 

подрастващите 

 

1.Брой въпроси 

и брой 

попълнили 

въпросниците 

 

2017 г. 

– 2020 

г. 

 

Административ

ен 

ръководител-

председател 

Административ

ен секретар 

 

Човеш

ки 

ресурс

и 
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През изминалата 2017 година Районен съд – Свищов е реализирал 

по-голяма част от посочените по-горе дейности, като са използвани изцяло 

финансовите и човешки ресурси на Районен съд – Свищов. 

През 2017 година Районен съд провеждаше активна медийна 

политика. В изпълнение на първата поставена цел „ Подобряване на 

комуникацията с медиите“ , медиите – местните вестници и местната 

кабелна телевизия, бяха канени за отрязаване на събития свързани с 

дейността на съда – пресконференция по повод годишен отчетен доклад за 

дейността на съда за 2016 година,   инициативата „Ден на отворени врати“, 

реализираната през годината образователна програма и проведените два 

симулирани съдебни  процеса, за обобщаване на наученото. Тези събития 

преминаха при засилен интерес от медиите и бяха отразени от тях.  

На 15.03.2017 година от 11.00 часа в съдебна зала № 1 в Съдебната 

палата се проведе пресконференция на Административния ръководител-

председател на Районен съд – Свищов – Пенка Йорданова, по повод 

представяне на Годишния доклад за дейността на Районен съд – Свищов 

през 2016 година. На пресконференцията присъстваха представители от 

местен вестник и от местната кабелна телевизия, които поставиха своите 

въпроси по доклада и дейността на съда и събитието беше отразено в 

местните вестници и местната кабелна телевизия.  

На 9.02.2017г. от 11.00 часа в съдебна зала № 1 в Съдебната палата 

се проведе пресконференция на Административния ръководител – 

Председател на РС Свищов – Пенка Йорданова, по повод началото на 

реализацията на Образователната програма „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури“, през учебната 2016/2017 година, в която Районен съд – 

Свищов за втора поредна година ще участва. Участие в пресконференцията 

взеха Блага Георгиева – Административен ръководител на Районна 

прокуратура – Свищов, Цветанка Кирова – директор на СУ“Димитър 

Благоев“ гр.Свищов, Виолета Трайчева – педагогически съветник при 

СУ“Николай Катранов“ гр.Свищов, Боянка Димитрова – старши експерт 

по обществени науки и гражданско образование в Регионалния 

инспекторат по образование. На пресконференцията присъстваха 

представители от двата местни вестника – „Дунавско дело“ и „Дунавска 

зора“, както и от Кабелна телевизия „Видеосат“, които поставиха своите 

въпроси по реализацията на програмата. 

Добрата комуникация с медиите е една от стъпките за повишаване на 

общественото доверие в съда.   

През годината не са провеждани срещи с представители на други 

районни съдилища от окръга за обсъждане на съдебна практика.  

През отчетния период в съда са постъпили две заявления по Закона 

за достъп до обществена информация. По едното  на заявителя е 
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предоставен пълен достъп до търсената информация, а по второто искане е  

отказано. 

Изпратени са до Окръжен съд – Велико Търново множество 

становища по поставени въпроси: Относно Проект на учебен план за два 

обучителни модула за административни ръководители; становище относно 

ТД № 2/2017г. и ТД № 1/2017 г., двете по описа на ВКСи по поставени 

въпроси с писмо изх. № R-4-1/16.02.2017г. по описа на ВКС. 

     До Висш съдебен съвет, Върховен касационен съд, Апелативен съд 

Велико Търново, Окръжен съд Велико Търново, районите съдилища в 

Великотърновски съдебен окръг, Министерство на правосъдието и други 

органи на съдебната и изпълнителна власт са изпратени и множество други 

информации и справки, изготвени по конкретни запитвания и процедури. 

В изпълнение на третата цел – „Повишаване на правната култура на 

обществото и познанията за ролята и функциите на отделните органи на 

съдебната власт“ ,  на 28.04.2017 г. в Районен съд – Свищов се проведе 

инициативата „Ден на отворените врати“. Във връзка с тази инициатива 

бяха обявени и два конкурса - за детска рисунка и за есе, съответно в 

конкурсите  участваха 12 есета и 93 рисунки. На специални церемонии на 

28.04.2017г. в Деня на отворените врати бяха връчени наградите на 

отличените участници. 

В конкурса за есе участваха предимно десетокласници от СУ 

„Николай Катранов“. Постъпилите творби бяха оценени от назначена от 

Административния ръководител комисия, включваща съдия, учител по 

литература и журналист. С първа награда – книгата „Държавата“ на 

Платон бе отличен Октай Зия от Хб клас. Втора и трета награда – 

Конституция на Република България и химикалка получиха съответно 

Невена Стойчева от Ха клас и Преслава Василева от Хб клас, всичките от 

СУ „Николай Катранов“. Тримата наградени прочетоха своите есета и им 

бяха връчени специални грамоти, а на останалите участници – 

сертификати за участие в конкурса. След награждаването, на 

присъсващите в залата – ученици, учители и родители, бе прожектиран 

филма "Детско правосъдие". 

На втория етаж на съдебната палата бе уредена изложба на 

отличените творби от втория конкурс за детска рисунка. Рисунките бяха 

оценени от определена от Административния ръководител на съда 

комисия, включваща художник, съдия и съдебен служител. Тематични 

награди и грамоти на отличените бяха раздадени в Деня на отворените 

врати  от председателя на журито – художника Людмил Крумов.  На 

награждаването на класираните от конкурса присъстваха деца, родители и 

учители на децата, които имаха възможност да разгледат съдебната палата 

и да разговарят със съдиите и служителите. Участниците бяха разделени в 

три възрастови групи: от първи до трети клас, от четвърти до седми клас и 

от осми до дванадесети клас. При най-малките на първо място бе 
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класирана творбата на Сияна Великова – Iб, втората награда си поделят 

ученичките от IIв клас Аделина Иванова и Карина Минчева, а трета бе за 

Радина Евдокиева и Ивет Вачкова, също от IIв клас. Наградените са 

ученици в СУ „Николай Катранов“. Във втората възрастова група 

класирането бе: първа награда – Йоана Йорданова – VIв клас, втора 

награда - Антон Ламбров – IVа клас, трета награда - Александър Златанов 

– Vб клас. При третата възрастова група първа награда получи Владимир 

Атанасов – IХа клас на СУ „Димитър Благоев”, а втора награда бе за 

Галина Георгиева – ХIIв клас на ПДТГ„Димитър Хадживасилев”. На 

останалите участници бяха връчени сертификати за участие. През целия 

ден Районен съд – Свищов отвори вратите си за всички желаещи граждани. 

Проявата беше отразена в местните медии – по местната кабелна телевизия 

и в двата местни вестника. 

 Инициативата „Ден на отворени врати“ в Районен съд – Свищов е 

превърната в традиция. Считам, че същата е много успешна, спомага за 

повишаване на общественото доверие, както и  за повишаване правната 

култура на подрастващите.  

В изпълнение на същата цел, освен проведения в рамките на 

Образователната програма  „Съдебна власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ лекционен курс 

от съдиите на посочени теми, във връзка с отбелязване на 9 май – Ден на 

Европа и на ученическото самоуправление с цел повишаване на 

юридическата и гражданска информираност на учениците, по инициатива 

на Директора на СУ „ Николай Катранов“ и желание за осъществяване на 

обща инициатива с Районен съд Свищов, на посочената дата учениците от 

Х клас на посоченото училище посетиха Районен съд Свищов и влязоха в 

ролята на съдии и съдебни служители. С тази инициатива децата се 

запознаха на практика с дейността на съдиите и съдебните служители и 

имаха възможност да разгледат съдебната зала и отделните служби в съда. 

Всички съдии от Районен съд – Свищов участваха в Образователната 

програма. В края на обучението по график беше предвидено обобщаване 

на наученото в рамките на Образователната програма и проверка на 

получените знания чрез организиране на викторина и симулативен съдебен 

процес. Административният ръководител – председател на Районен съд – 

Свищов организира подготовката на симулативните съдебни процеси с 

участието на децата с активното съдействие на учители, класни 

ръководители и директорите на двете училища.   

Ученици от Ха и Хб клас при СУ „Димитър Благоев“ гр. Свищов 

участваха в симулативен съдебен процес в Районен съд – Свищов на  

13.06.2017г. В присъствието на ученици от училището, родители, класни 

ръководители  се проведе симулативния съдебен процес по избран от 

децата казус – наказателно дело за причиняване на средна телесна повреда, 

изразяваща се в мозъчно сътресение, съпроводено с липсата на спомен са 
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случилото се. В симулативния съдебен процес съставът на съда включваше 

съдия и съдебни заседатели. Участници в процеса бяха прокурорът, 

граждански ищец и повереника му, подсъдим, адвоката на подсъдимия, 

като бяха разпитани свидетели присъствали в дискотеката, изслуша се 

заключението на вещото лице.  След анализ на доказателствата съдебния 

състав призна подсъдимия за виновен по повдигнатото обвинение и му 

наложи наказание три месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от 

три години и уважи изцяло предявения граждански иск от пострадалия за 

неимуществени вреди. След симулативния процес беше проведена 

дискусия по казуса,  както и участници в симулативния процес дадоха 

интервюта пред медиите, присъствали в залата  - Кабелна телевизия 

„Видеосат“, в които обясниха колко интересна за тях е била инициативата, 

колко полезна, защото са научили нови неща, както и са се убедили колко 

отговорна е професията на съдията, на прокурора, на адвоката. Интервю 

даде и директора на СУ „Димитър Благоев“ която изрази задоволството си 

от представянето на учениците и впечатленията си от Образователната 

програма, като счита, че най-вече след симулативния съдебен процес 

децата са станали по-отговорни. Проявата беше отразена в местните 

медии.  

Ученици от Ха и Хб клас при СУ „Николай Катранов“ участваха в 

симулативен съдебен процес в Районен съд – Свищов на 23.06.2017г.. В 

присъствието на ученици от училището, родители, класни ръководители и 

юриста  на МКБППМН  , педагогическият съветник – г-жа Трайчева, се 

проведе симулативния съдебен процес по избран от децата казус – 

наказателно дело за държане на високорискови наркотични вещества – 

марихуана от непълнолетно лице. В симулативния съдебен процес 

съставът на съда включваше съдия и съдебни заседатели. Участници в 

процеса бяха прокурорът, непълнолетния подсъдим, адвоката на 

подсъдимия, като бяха разпитани свидетели, изслуша се заключението на 

вещото лице, както и бащата на непълнолетния подсъдим и представител 

на Дирекция „Социално подпомагане“ Свищов. След анализ на 

доказателствения материал, съобразявайки мотива за извършване на 

деянието, личността не непълнолетния подсъдим, съдебния състав прие, че 

деянието на подсъдимия представлява маловажен случай и го освободи от 

наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 354а ал. 5 от 

НК с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК -  

обществено порицание, което да се прочете по радиото в училището, в 

което учи, като го оправда по първоначално повдигнатото обвинение. 

Наказателното дело по избрания казус се оказа изключително интересно и 

за присъстващите ученици в съдебната зала, както и поучително – 

разбраха, че  и държането на малки количества марихуана, без надлежно 

разрешително, представлява престъпление по Наказателния кодекс. След 

симулативния процес, участниците изразиха благодарността си за 
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предоставената възможност да участват в инициативата, като обясниха, че 

за тях това е било не само интересно, ново, но и много поучително. Съдия 

Йорданова благодари на учениците за желанието, с което са се включили, 

похвали ги за успешното им представяне. В края на събитието за проверка 

на наученото в рамките на Образователната програма се проведе и 

викторина, като учениците отговориха убедително и категорично на 

поставените от съдия Йорданова въпроси. Проявата беше отразена в 

местните медии. В изпълнение на Образователната програма на учениците 

от Х клас на определените от Министерство на образованието и науката 

училища – СУ „Димитър Благоев“ гр.Свищов и СУ „Николай Катранов“ 

гр.Свищов бяха раздадени удостоверения за участие, изготвени съобразно 

изпратения от Висш съдебен съвет образец.  

С провеждането на симулативните съдебни процеси и викторина, 

учениците показаха колко много са научили в рамките на тази 

образователна програма, колко допринася същата и за правната им 

култура, но и да ги убеди в необходимостта да спазват законите, да имат 

поведение, което да съответства на закона. 

Наред с тези  събития и инициативи, с цел повишаване 

осведомеността и правната култура на гражданите, на интернет страницата 

на Районен съд – Свищов се поддържа информация за: структурата на 

Районен съд – Свищов; правилата за поведение и пропускателен режим в 

Съдебната палата; насрочени дела и постановени съдебни актове; контакти 

и полезни връзки и други. На интернет страницата има и анкета.  

Районен съд – Свищов поддържа уебсайт, разработен през април 

2008 година, като съдържанието и структурата на същия са съобразени с 

решение на Висш съдебен съвет от 26 септември 2007 година, относно 

примерното съдържание на Интернет страница на съд. В последствие 

структурата и съдържанието на страницата са разширявани и обогатявани, 

съобразно настъпили промени и идентифицирани потребности на 

потребителите.  

В секцията за публикуване на постановените съдебни актове 

(съгласно изискванията на чл. 64 ЗСВ) информацията се обновява 

ежедневно. 

 В секцията „Новини/обяви” информацията се обновява съобразно 

наличието на информационни поводи и изготвените за тях съобщения 

(ежедневно или неколкократно за седмица). За всяко поместено на 

интернет страницата съобщение  се посочва и датата на публикуване. В 

останалите секции на интернет страницата информацията се обновява 

своевременно при настъпили промени. 

 

 Съгласно механизма за мониторинг, индикаторите за измерване 

изпълнението на Комуникационната стрегия в Районен съд – Свищов през 

2017 година са отчетени по следния начин:  
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Индикатор Описание на 
изпълнението 

през 2017 
година 

Измерител Целева 
стойност 

Източник 
на 

информа
ция 

Изп
ъл-
нен
ие 

Координационни 
срещи/разговори 
на 
представители 
„връзки с 
обществеността” 
на органите на 
съдебната власт 

Не са 
провеждани 
координационни 
срещи/разговори. 

    

Брой медийни 
изяви 

- 
пресконференция 
по повод 
началото на 
реализацията на 
Образователната 
програма 
„Съдебната власт 
– информиран 
избор и 
гражданско 
доверие. 
Отворени 
съдилища и 
прокуратури“, 
през учебната 
2016/2017 година. 
Участие в 
пресконференция
та взеха Блага 
Георгиева – 
Административен 
ръководител на 
Районна 
прокуратура – 
Свищов, 
Цветанка Кирова 
– директор на 
СУ“Димитър 
Благоев“ 
гр.Свищов, 
Виолета 
Трайчева – 
педагогически 
съветник при 
СУ“Николай 
Катранов“ 
гр.Свищов, 
Боянка 
Димитрова – 
старши експерт 
по обществени 
науки и 
гражданско 
образование в 

Брой 
медийни 

изяви – 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 
зависимост 

от 
наличието 

на 
информацио

нните 
поводи.  

Медиен 
мониторинг 

V 
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Индикатор Описание на 
изпълнението 

през 2017 
година 

Измерител Целева 
стойност 

Източник 
на 

информа
ция 

Изп
ъл-
нен
ие 

Регионалния 
инспекторат по 
образование. 
Присъстваха 
представители на 
в-к „Дунавско 
дело“, в-к 
„Дунавска зора“ и 
кабелна 
телевизия 
„Видеосат“ на 
9.02.2017 година; 
      - Интервю с 
административни
я ръководител-
председател на 
Районен съд – 
Свищов във 
връзка с 
представяне на 
Годишния доклад 
за работата на 
Районен съд – 
Свищов през 
2016 година във 
в-к „Дунавско 
дело“; 
     - публикации 
във в-к „Дунавско 
дело“ и в-к 
„Дунавска зора“, 
както и 
отразяване от 
кабелна 
телевизия 
„Видеосат“ по 
повод 
провеждане на 
Ден на 
отворените врати 
в Районен съд – 
Свищов и 
награждаване на 
участниците с 
конкурсите за есе 
на тема „Правото 
– справедливост 
и отговорност“ и 
за детска рисунка 
на тема „Съдът в 
детските очи“. 

- публикации 
във в-к „Дунавско 

 
Брой 

съобщения - 
48 



 

 

 

61 

Индикатор Описание на 
изпълнението 

през 2017 
година 

Измерител Целева 
стойност 

Източник 
на 

информа
ция 

Изп
ъл-
нен
ие 

дело“ и в-к 
„Дунавска зора“ 
по повод 
посещение на 
ученици от 10 а и 
10 б клас на 
СУ“Николай 
Катранов“ 
гр.Свищов, които 
влязоха в ролята 
на 
административен 
ръководител на 
съда, на съдия, 
на съдия по 
вписванията, 
държавен 
съдебен 
изпълнител и 
съдебни 
служители на 9 
май 2017 година – 
Ден на Европа и 
ученическото 
самоуправление  

- публикации 
във в-к „Дунавско 
дело“ и в-к 
„Дунавска зора“, 
както и 
отразяване от 
кабелна 
телевизия 
„Видеосат“ по 
повод 
завършване на 
Образователната 
програма 
„Съдебната власт 
– информиран 
избор и 
гражданско 
доверие. 
Отворени 
съдилища и 
прокуратури“, 
през учебната 
2016/2017 година 
с провеждане на 
симулативни 
процеси в 
Районен съд – 
Свищов с ученици 
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Индикатор Описание на 
изпълнението 

през 2017 
година 

Измерител Целева 
стойност 

Източник 
на 

информа
ция 

Изп
ъл-
нен
ие 

от Ха и Хб клас 
при СУ „Димитър 
Благоев“ 
гр.Свищов и 
ученици Ха и Хб 
клас на 
СУ“Николай 
Катранов“ 
гр.Свищов. 

 Изготвени 
съобщения: 

- 11 броя 
месечни 
бюлетини с 
информация за 
насрочени за 
разглеждане през 
следващ работен 
период дела; 

- ежедневно 
публикуване на 
интернет 
страницата на 
Районен съд 
Свищов на 
постановени 
актове и на 
влезли в сила 
съдебни актове; 

 

Нови/обновени 
уебсайтове на 
органи на 
съдебната власт 

Районен съд 
Свищов 
поддържа 
уебсайт, 
разработен през 
април 2008 г., 
като 
съдържанието и 
структурата на 
същия са 
съобразени с 
решение на ВСС 
от 26 септември 
2007 г., относно 
примерното 
съдържание на 
Интернет 
страница на съд. 
В последствие 
структурата и 
съдържнието на 
страницата са 
разширявани и 

- - - - 
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Индикатор Описание на 
изпълнението 

през 2017 
година 

Измерител Целева 
стойност 

Източник 
на 

информа
ция 

Изп
ъл-
нен
ие 

обогатявани, 
съобразно 
настъпили 
промени и 
идентифицирани 
потребности на 
потребителите. 

Създаването 
на изцяло нов 
уебсайт на съда 
би следвало да е 
съобразено с 
посочената и в 
Комуникационна
та стратегия на 
съдебната власт 
2014-2020 г. 
необходимост 
от унифициране 
на интернет 
страниците на 
съдилищата. 

Обслужени 
запитвания 
по Закона за 
достъп до 
обществена 
информация 

През отчетния 
период в съда са 
постъпили две 
заявления по 
Закона за достъп 
до обществена 
информация. По 
едното от тях на 
заявителя е 
предоставен 
пълен достъп до 
търсената 
информация, а по 
другото е 
отказано 
предоставяне на 
копие от записа 
от съдебното 
заседание по 
посоченото дело 
по описа на 
Районен съд – 
Свищов.. 

Брой 
обслужени 

заявления – 
2 бр. 

Обслужват 
се всички 
постъпили в 
Районен съд 
– Свищов 
заявления по 
ЗДОИ 

Администр
ативни 
данни 

(Регистър 
на 

заявленият
а по ЗДОИ) 

V 

Проведени 
обучения за 
повишаване на 
квалификацията 
свързана с 
комуникацията с 
вътрешни и 
външни публики 

Магистратите 
и съдебните 
служители от 
Районен съд – 
Свищов не са 
обучения за 
повишаване на 
квалификацията 

Брой  
обучения 

 

В 
зависимост 

от 
програмата 

на НИП 

- Х 
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Индикатор Описание на 
изпълнението 

през 2017 
година 

Измерител Целева 
стойност 

Източник 
на 

информа
ция 

Изп
ъл-
нен
ие 

свързана с 
комуникацията с 
вътрешни и 
външни публики.  

Вътрешни 
информационни 
бюлетини, 
разпространени 
към 
изпълнителната 
и 
законодателната 
власт и в 
рамките на 
съдебната власт 

Изпратени до 
ВСС: 

- 6 бр. 
статистически 
справки за 
дейността на 
съда през 2016 г. 
и първите 6 
месеца на 2017 г., 
изпратени до 
ВСС;  

 
Изпратени до 

Окръжен съд 
Велико Търново 

 - Становище 
относно Проект 
на учебен план за 
два обучителни 
модула за 
административни 
ръководители  
      - Становище 
относно ТД № 
2/2017г. и ТД № 
1/2017г., двете по 
описа на 
Върховен 
касационен съд 
      - Становище 
относно 
поставени 
въпроси с писмо 
изх.№R-4-
1/16.02.2017 
година по описа 
на Върховен 
касационен съд 

 
     Изпратени 

до МП: 

- 2 бр. 
статистически 
справки за 
дейността на 
съда през 2016 г. 
и първите 6 
месеца на 2017 г.; 

Брой 
справки, 

становища и 
информации 
и др. – над 

37 бр. 

В 
зависимост 

от 
постъпили
те искания 

и 
запитвания 

Администр
ативни 
данни 

V 
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Индикатор Описание на 
изпълнението 

през 2017 
година 

Измерител Целева 
стойност 

Източник 
на 

информа
ция 

Изп
ъл-
нен
ие 

 
    До Районна 

прокуратура 
Свищов, Районно 
управление 
Свищов 

- 49 справки 
за дежурни съдии 
и съдебни 
служители в 
празничните и 
почивни дни; 

 
    До Висш 

съдебен съвет, 
Върховен 
касационен съд, 
Апелативен съд 
Велико Търново, 
Окръжен съд 
Велико Търново, 
районите 
съдилища в 
Великотърновски 
съдебен окръг, 
Министерство на 
правосъдието и 
други органи на 
съдебната и 
изпълнителна 
власт са 
изпратени и 
множество други 
информации и 
справки, 
изготвени по 
конкретни 
запитвания и 
процедури. 

Събития и 
инициативи, 
насочени към 
гражданите 

- Проведен 
Ден на отворени 
врати.  
      Във връзка с 
тази инициатива 
бяха обявени и 
два конкурса - за 
детска рисунка и 
за есе, в които 
участваха 12 
есета и 93 
рисунки. На 
специални 

Брой 
посетители в 

Деня на 
отворени 

врати – над 
90 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 събития и 
инициативи 

Администр
ативни 
данни 

 
Медиен 

мониторинг 

V 
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Индикатор Описание на 
изпълнението 

през 2017 
година 

Измерител Целева 
стойност 

Източник 
на 

информа
ция 

Изп
ъл-
нен
ие 

церемонии бяха 
връчени 
наградите на 
отличените 
участници. 
В конкурса за есе 
участваха 
предимно 
десетокласници 
от СУ „Николай 
Катранов“. С 
първа награда - 
книгата 
„Държавата“ на 
Платон бе 
отличен Октай 
Зия от Хб клас. 
Втора и трета 
награда – 
Конституция на 
Република 
България и 
химикалка 
получиха 
съответно Невена 
Стойчева от Ха 
клас и Преслава 
Василева от Хб 
клас, всичките от 
СУ „Николай 
Катранов“. 
Тримата 
наградени 
прочетоха своите 
есета и им бяха 
връчени 
специални 
грамоти, а на 
останалите 
участници – 
сертификати за 
участие в 
конкурса. След 
награждаването, 
на присъсващите 
в залата бе 
прожектиран 
филма "Детско 
правосъдие". 
На втория етаж 
на съдебната 
палата бе 
уредена изложба 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брой лица 
участвали в 
приемния 

ден – 5 
 
 
 

Брой 
ученици, 

включени в 
образ. 

програма – 
над 80 

 
 
 

Брой 
ученици, 

включени в 
образ. 

програма – 
над 40 
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Индикатор Описание на 
изпълнението 

през 2017 
година 

Измерител Целева 
стойност 

Източник 
на 

информа
ция 

Изп
ъл-
нен
ие 

на отличените 
творби от втория 
конкурс за детска 
рисунка. 
Тематични 
награди и грамоти 
на отличените 
бяха раздадени 
от председателя 
на журито – 
художника 
Людмил Крумов. 
На 
награждаването 
на класираните от 
конкурса 
присъстваха 
деца, родители и 
учители на 
децата, които 
имаха 
възможност да 
разгледат 
съдебната палата 
и да разговарят 
със съдиите и 
служителите. 
Участниците бяха 
разделени в три 
възрастови групи: 
от първи до трети 
клас, от четвърти 
до седми клас и 
от осми до 
дванадесети 
клас. При най-
малките на първо 
място бе 
класирана 
творбата на 
Сияна Великова – 
Iб, втората 
награда си 
поделят 
ученичките от IIв 
клас Аделина 
Иванова и Карина 
Минчева, а трета 
бе за Радина 
Евдокиева и Ивет 
Вачкова, също от 
IIв клас. 
Наградените са 
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Индикатор Описание на 
изпълнението 

през 2017 
година 

Измерител Целева 
стойност 

Източник 
на 

информа
ция 

Изп
ъл-
нен
ие 

ученици в СУ 
„Николай 
Катранов“. Във 
втората 
възрастова група 
класирането бе: 
първа награда – 
Йоана Йорданова 
– VIв клас, втора 
награда - Антон 
Ламбров – IVа 
клас, трета 
награда - 
Александър 
Златанов – Vб 
клас. При третата 
възрастова група 
първа награда 
получи Владимир 
Атанасов – IХа 
клас на СУ 
„Димитър 
Благоев”, а втора 
награда бе за 
Галина Георгиева 
– ХIIв клас на 
ПДТГ„Димитър 
Хадживасилев”. 
На останалите 
участници бяха 
връчени 
сертификати за 
участие. 
 

- Приемен ден 
на ръководството 
на Районен съд – 
Свищов. Редът за 
осъществяване 
на същия е 
надлежно 
разгласен чрез 
интернет 
страницата на 
съда през 2017 
година. В рамките 
на инициативата 
до края на 
отчетния период 
с председателя 
на съда са се 
срещнали 5 
граждани. 
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Индикатор Описание на 
изпълнението 

през 2017 
година 

Измерител Целева 
стойност 

Източник 
на 

информа
ция 

Изп
ъл-
нен
ие 

 
     -Реализиране 
на 
Образователна 
програма сред 
ученици 
„Съдебната власт 
– информиран 
избор и 
гражданско 
доверие. 
Отворени 
съдилища и 
прокуратури” през 
2017 година с 
изнасяне на 
лекции; 
обобщаване на 
наученото в 
рамките на 
Образователната 
програма и 
проверка на 
получените 
знания чрез 
организиране на 
викторина и 
симулативен 
съдебен процес. 

 
– Включване 

на Районен съд 
Свищов в 
образователната 
програма сред 
ученици 
„Съдебната власт 
– информиран 
избор и 
гражданско 
доверие. 
Отворени 
съдилища и 
прокуратури”, 
изпълнението ѝ е 
през 2018 година. 

 
 

Информационни 
кампании, 
насочени към 
повишаване на 
осведомеността 

Наред с 
посочените в 
предходния 
индикатор 
събития и 

Брой инф. 
кампании/ин
ициативи – 4 

 
 

4 Администр
ативни 
данни 

 

V 
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Индикатор Описание на 
изпълнението 

през 2017 
година 

Измерител Целева 
стойност 

Източник 
на 

информа
ция 

Изп
ъл-
нен
ие 

и правната 
култура 

инициативи, с цел 
повишаване 
осведомеността и 
правната култура 
на гражданите, на 
интернет 
страницата на 
Районен съд 
Свищов се 
поддържа 
информация за: 
структурата на 
Районен съд 
Свищов; 
правилата за 
поведение и 
пропускателен 
режим в 
Съдебната 
палата; 
насрочени дела и 
постановени 
съдебни актове; 
контакти и 
полезни връзки и 
др. 

 

 
 
 
 
 

Време за 
реакция при 
комуникационни/
медийни кризи 

През 2017 г. не 
са 
идентифицирани 
комуникационни/м
едийни кризи. 

 

Часове Време от 
установяван

ето на 
кризисната 
ситуация до 
реакцията 

от страна на 
съда 

(изявление, 
прессъобще

ние, 
пресконфер
енция и др.) 
– до 12 часа. 

- Х 

Съвместно 
координирани 
между органите 
на съдебната 
власт медийни 
изяви и 
други 
инициативи, 
насочени към 
широката 
общественост 

 

- Проведен 
Ден на отворени 
врати. Отзовали 
се над 90 
посетители – 
ученици от 
учебни заведения 
в Свищов. 
 
 
 
 

Брой 
посетители в 

деня на 
Отворени 

врати – над 
90 

 
Брой лица 

участвали в 
приемния 

ден – 5 
 

1 
инициатива 

на съда 
+ 

Участие в 
инициирани 

от др. 
органи 

събития 

Регистраци
онна 

форма 
(присъстве

н лист) 
 
 

Официална 
кореспонде

нция 
 

V 

http://www.os-gabrovo.org/Anonce/Svideteli_Pol_inf.pdf
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Индикатор Описание на 
изпълнението 

през 2017 
година 

Измерител Целева 
стойност 

Източник 
на 

информа
ция 

Изп
ъл-
нен
ие 

- Приемен 
ден на 
адм.ръководител-
председател на 
Районен съд – 
Свищов. В 
рамките на 
инициативата до 
края на отчетния 
период с 
председателя на 
съда са се 
срещнали 5 
граждани. 
 

- Включване 
на Районен съд – 
Свищов в 
образователната 
програма сред 
ученици 
„Съдебната власт 
– информиран 
избор и 
гражданско 
доверие. 
Отворени 
съдилища и 
прокуратури”. 
Лекционните 
курсове сред 
ученици от 10-ти 
клас на 
СУ“Димитър 
Благоев“ 
гр.Свищов 
предстоят през 
настоящата 2018 
година. 

 

- На 
21.12.2017 година 
посещение на 
деца от IV-та 
група при 
ДГ“Калина 
Малина“ 
гр.Свищов, които 
по повод 
Коледните и 
новогодишните 
празници 
изпълниха обичая 

Брой 
ученици, 

включени в 
образовател-

ната 
програма – 

над 40 
 

Броя 
посетители - 

13 
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Индикатор Описание на 
изпълнението 

през 2017 
година 

Измерител Целева 
стойност 

Източник 
на 

информа
ция 

Изп
ъл-
нен
ие 

Коледуване в 
Районен съд – 
Свищов   

 

 

Ресурсно обезпечаване – за реализацията на посочените по-горе 

дейности са използвани изцяло финансовите и човешки ресурси на 

Районен съд – Свищов. 

 

 Със Заповед № РД-06-21 от 16.01.2018г. на Административния 

ръководител е утвърден План за действие за 2018 година на Районен съд 

Свищов за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 

2014 – 2020 година.  

  

 
ЦЕЛ  – Подобряване на комуникацията с медиите, включително проактивна 

комуникация с новите и социалните медии  

Обосновка: Съвременната среда се характеризира с динамика и множество 

източници на информация, които доставят новини в реално време. Все по-голяма 

част от комуникацията се осъществява в интернет, като голяма част от 

представителите на целевите групи използват активно в своето ежедневие този канал 

за комуникация.  

ДЕЙНОСТИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРО

К 
ОТГОВОРНИК 

РЕСУРС

И 

 

1. Повишаване 

присъствието в 

медиите по 

теми, зададени 

от Районен съд 

– Свищов, 

организиране 

на 

пресконференц

ии по 

отношение на 

дейността на 

съда, 

прилагането на 

 

1. Повишено 

присъствие в 

медиите 

относно 

дейността на 

Районен съд – 

Свищов.  

2. Използване 

на 

разнообразен 

инструментари

ум за 

осъществяване 

на комуникация 

 

Брой 

материали; 

брой 

презентации.  

 

 

2018 

г.  

 

Администрати

вен 

ръководител-

председател 

Администрати

вен секретар  

 

Човешк

и 

ресурси 
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Комуникационн

ата стратегия, 

както и по 

актуални 

проблеми, 

свързани пряко 

с дейността на 

Районен съд – 

Свищов, както 

и при 

нововъведения 

в работата на 

съда, касаещи 

пряко 

общественостт

а.  

с медиите – 

прессъобщения

, 

пресконференц

ии, медийни 

събития, 

кампании, 

интервюта и 

др.  

 

2. Осигуряване 

на публичност 

на годишни 

отчетни 

доклади на 

Районен съд – 

Свищов  

 

 

1.Повишаване 

на 

прозрачността 

на работата 

на Районен 

съд – Свищов 

2.Повишаване 

познаваемост

та на 

извършваната 

от Районен 

съд – Свищов 

дейност и 

запознаване с 

резултатите 

от нея.  

3. 

Повишаване 

на 

общественото 

доверие в 

Районен съд – 

Свищов  

 

1. Публикуване 

на годишен 

отчетен 

доклад на 

страницата на 

Районен съд – 

Свищов. 

2. Провеждане 

на 

пресконферен

ция за 

представянето 

на доклада 

пред медиите 

с възможност 

за въпроси по 

отделни точки 

от него. 

3. Брой 

присъствали 

представители 

на медиите.   

 

2018 

г. -  

2020 

г. 

 

Администрати

вен 

ръководител – 

председател 

на Районен 

съд – Свищов 

Администрати

вен секретар 

Системен 

администратор 

 

Човешк

и 

ресурси 

 

 

3. Изготвяне на 

анкетни форми 

 

1. Подобряване 

на 

 

Брой анкетни 

проучвания, с 

 

2018 

г. – 

 

Администрати

вен 

 

Човешк

и 
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и изпращането 

им до медиите 

с цел обратна 

връзка за 

оценка и 

адекватни 

действия  за 

корекция и 

надграждане по 

отношение на 

реализираната 

медийна 

политика на 

Районен съд – 

Свищов   

 

комуникацията 

между Районен 

съд – Свищов и 

средствата за 

масово 

осведомяване.  

2. 

Осъществяван

е на 

мониторинг 

върху 

ефективността 

на създадените 

канали за 

комуникация.  

последващ 

анализ и 

предложения 

на база на 

резултатите – 

поне едно 

проучване 

през 2018 г.  

Брой на 

попълнените 

анкетни форми 

предоставени 

на местните 

медии на 

територията на 

Община 

Свищов.  

2020 

г.   

 

 

 

2018 

г. 

ръководител-

председател 

Администрати

вен секретар 

ресурси 

 

 

ЦЕЛ  –  Подобряване на вътрешната комуникация в и между органите на 

съдебната власт   

Обосновка: Оптимизирането на вътрешната комуникация в отделните органи на 

съдебната власт и между самите тях се отразява на ефективността, бързината и 

устойчивостта на комуникацията, както и на образа, който създава съдебната власт 

като цяло в публичното пространство. Състоянието на вътрешните комуникационни 

канали, обема и качеството на информацията, която се обменя в структурите и между 

отделните органи на съдебната власт, рефлектират и върху нейния външен образ. 

Подобряването на комуникацията между органите на съдебната власт, общността на 

магистратите и съдебната администрация има за цел ефективно правосъдие, чрез 

гарантиране на добро управление на човешкия и финансов ресурс, за компетентна и 

отговорна работа на отделните магистрати и ръководните органи.   

ДЕЙНОСТИ 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИ

Е 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОР

И ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИ

Е 

СРО

К 
ОТГОВОРНИК 

РЕСУРС

И 

 

1. 

Провеждане 

на срещи с 

представител

и на други 

районни 

съдилища от 

 

1. 

Подобряване 

на 

комуникацията 

вътре в СВ 

2.Подобряване 

дейността на 

 

Брой  

проведени 

срещи.  

 

Брой 

участници в 

 

2018 

г. – 

2020 

г. 

 

2018 

 

Административе

н ръководител-

председател 

Административе

н секретар  

 

Човешки 

ресурси  
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областта за 

обсъждане на 

съдебна 

практика.  

 

 

органите чрез 

взаимстване 

на добри 

практики от 

други органи 

на СВ.  

3.Уеднаквяван

е на съдебна 

практика.   

тях  г. 

ЦЕЛ  –  Повишаване на правната култура на обществото и познанията за ролята и 

функциите на отделните органи на съдебната власт.   

Обосновка:  По-доброто разбиране и приемане на действията на органите на 

съдебната власт е свързано с познаване на функциите и ролите на отделните органи. 

Повишаването на правната култура на обществото изисква постоянни усилия и 

постоянство от страна на съдебната власт като цяло.  

ДЕЙНОСТИ 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИ

Е 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОР

И ЗА 

ИЗПЪЛНЕН

ИЕ 

СРО

К 
ОТГОВОРНИК РЕСУРСИ 

 

1. 

Провеждане 

на „Ден на 

отворените 

врати” в 

Съдебна 

палата 

Свищов  

 

 

1. Повишаване 

на познаването 

на функциите и 

дейността на 

Районен съд – 

Свищов.  

2. Създаване на 

трайна 

положителна 

нагласа и 

отношение към 

СВ.   

 

1. Брой 

посетители 

по време на 

Деня на 

отворените 

врати  - 

планират се 

между 80-

100 души  

2. Брой и вид 

на различни 

мероприятия 

включени в 

инициативат

а.   

 

Апри

л 

2018 

г.  

 

Административ

ен 

ръководител-

председател 

Административ

ен секретар 

 

  

 

Човешки 

ресурси  

Материал

и, 

изготвени 

от други 

органи на 

съдебнат

а власт по 

ОПАК и 

други  

 

2. Изнасяне 

на беседи на 

ученици 

 

1. Повишаване 

правната култура 

на 

 

1. Брой 

беседи и 

брой 

 

2018 

г. – 

2020 

 

Административ

ен 

ръководител-

 

Човешки 

ресурси 
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подрастващите, 

включително и с 

оглед избягване 

на техни бъдещи 

противообществе

ни прояви 

участници в 

тях. 

г. председател 

Административ

ен секретар 

 

 

3. Обучение 

на ученици в 

изпълнение 

на 

Образовател

на програма 

„Съдебна 

власт – 

информиран 

избор и 

гражданско 

доверие. 

Отворени 

съдилища и 

прокуратури“ 

по график на 

конкретни 

лекции и 

обобщаване 

на наученото 

чрез 

организиране 

на викторина 

и 

симулативен 

процес. 

 

1. Повишаване 

правната култура 

на 

подрастващите, 

включително и с 

оглед избягване 

на техни бъдещи 

противообществе

ни прояви 

 

1.Брой 

лекции и 

брой 

участници в 

обучението 

 

2018 

г.  

 

Административ

ен 

ръководител-

председател 

Районни съдии 

Прокурори  

 

Човешки 

ресурси 

 

4. Обучение 

на новите 

съдебни 

заседатели с 

мандат 2016г. 

– 2020г. 

 

1.Ефективно 

участие на 

съдебните 

заседатели в 

наказателния 

процес 

 

1.Брой 

участници и 

брой 

обучения 

 

2018 

г.  

 

Административ

ен 

ръководител-

председател 

Административ

ен секретар 

 

Човешки 

ресурси 

 

5. Попълване 

от ученици на 

 

1.Повишаване 

правната култура 

 

1.Брой 

въпроси и 

 

2018 

г. – 

 

Административ

ен 

 

Човешки 
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 IX. 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 от 03.01.2017г. на Административен ръководител –

председател на Районен съд Свищов са определяни процент на 

разпределение на съдиите на отделните видове дела, съответно и 

Административния ръководител и съдиите участват при 10 % 

натовареност по всички групи дела. Със заповед се изготвят месечни 

графици на дежурствата от административния ръководител на съда. С 

негова заповед се определят дежурни съдии и през почивните дни.  

  Със Заповед от 03.01.2017г. на Административния ръководител-

председател на РС Свищов е наредено от 4 до 9.01.2017г. да се извърши 

пълна годишна инвентаризация на делата в деловодството на съда от 

определената комисия, да се прегделата сроковете на всички спрени и 

оставени без движение дела с молби по тях и да се докладват на 

председателите на съдебните състави, да се прегледат подлежащите на 

архивиране дела в служба „Архив“, както и комисия в посочен състав в 

заповедта да извърши пълна инвентаризация на делата в служба „ДСИ“, 

включваща и перемция.  

Със Заповед на  Административен ръководител – председател на 

Районен съд Свищов от 03.01.2017г.  са определени книгите и регистрите, 

които ще се водят.  Продължи воденето на създадения през 2016  година 

регистър на спрените дела, като Доклад от проверката  на комисията, 

назначена със Заповед № 158/15.11.2017г. на Административен 

ръководител на ВТОС е отразено, че организациятана работата по 

администриране на спрените дела в съда бележи съществено подобрение.   

Със Заповед от 03.01.2017г. на Административния ръководител-

председател на Районен съд Свищов беше въведен Регистър на делата с 

отменен ход по същество, на хартиен регистър, който да се води от 

съдебните деловодителите Пешева и Неделчева.   

Със Заповед от 12.01.2017г. на Административния ръководител-

председател на Районен съд Свищов бяха оправомощени съдиите да 

подписват уведомления за доброволно изпълнение на вземанията на 

органите на съдебната власт по първоинстанционни дела на Районен съд – 

въпросници 

по тема, 

избрана от 

органа на СВ. 

на 

подрастващите 

брой 

попълнили 

въпросницит

е 

2020 

г. 

ръководител-

председател 

Административ

ен секретар 

ресурси 
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Свищов, както и да подписват, като съдии докладчици, възлагателни 

писма до ДСИ/съответния местно компетентен по адрес на длъжника/ за 

принудително събиране на вземанията на органите на съдебната власт, по 

първоинстанционни дела на Районен съд – Свищов. Със Заповед от 

същата дата беше наредено по всички образувани след 1.01.2017г. 

граждански и наказателни дела да се приложат картони, съответно 

Приложение № 1 и Приложение № 2 , образците на които са утвърдени с 

посочената заповед. С последваща заповед от 7 април 2017 година на 

Административния ръководител-председател на Районен съд – Свищов са 

изменени утвърдените образци на картон по делата.  

Със Заповед от 10 април 2017 година на Административния 

ръководител-председател на Районен съд – Свищов е определен нов 

служител за извършващ функциите по предварителен контрол на 

различните процеси/дейности/ в Районен съд – Свищов/финансов 

контрольор/.  

Със Заповед № РД-06-91 от 01.04.2016г. беше наредено, считано от 

01.04.2016г. определените съдебни деловодители да изготвят спрявка за 

ненасрочените дела и съдебните секретари да изготвят ежемесечна 

справка за неизготвени в срок съдебни актове, които справки се докладват 

на Административния ръководител-председател и през 2017 година.  

Със Заповед на Административния ръководител от 27.09.2017г. 

беше наредено за времето от 2.10.2017г. до 31.10.2017г. вкл., в служба 

„ДСИ“ да се извърши пълна инвентаризация на делата несвършени към 

31.12.2016г., от определена комисия, както и със заповед от същата дата 

беше наредено да се въведат всички несвършени изпълнителни дела в 

деловодната програма „JES“ , с която Съдебно изпълнителната служба 

работи, като всичко, което постъпва по изпълнителните дела по 

конкретното дело да се въвежда, както и да се въвеждат постъпленията по 

всяко изпълнително дело.  

            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.  

Със Заповед от 10.11.2017г. беше задължен призовкаря при Районен 

съд – Свищов, когато е в невъзможност в продължение на месец да намери 

ответника на посочен по делото адрес и не е намерил лице, съгласно да 

получи съобщението, да констатира това най-малко с три посещения на 

адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като едно от 

посещенията е в неприсъствен ден. Определя се график на дежурствата за 
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връчване на призовки и съобщения от призовкаря в неприсъствени дни за 

всеки месец.  

Предвид встъпването в длъжност   на съдия в Районен съд – Свищов 

на Мария Димитрова, със Заповед на Адм.ръководител-председател беше 

наредено, считано от 1.12.2017 г. същата да се включи в разпределението 

на делата чрез Централизираната система за разпределение на делата при 

100 процента по всяка от групите дела, като при включването на 

новоназначения съдия в разпределението на делата от системния 

администратор, съобразно определения процент във всяка от групите, 

системния администратор да заложи на съдия Димитрова най-ниското 

достигнато число във всяка от групите.  

След проведено през отчетния период атестиране, 2 съдебни 

служители бяха повишени в ранг.  

Със Заповеди бяха утвърждавани   нови Вътрешни правила – 

Вътрешни плавила в съответствие с чл. 56а ал. 6 ЗКИ, Вътрешни правила 

за организацията и дейността на Ужрежденския архив на Районен съд – 

Свищов, Вътрешни правила за организацията на документооборота по 

изпълнителни дела в Служба „ДСИ“ при Районен съд – Свищов, Вътрешна 

наредба за функциите и организацията на дейността на Бюро Съдимост в 

Районен съд Свищов.  

 През периода 11.09.2017 година до 29.09.2017 година беше 

извършен одит  за периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г. , за даване на 

увереност ОА/У-1715 в Районен съд – Свищов. С Решение от Протокол № 

42 от Заседание на Пленума на ВСС проведено на 14.12.2017г.  са приети 

резултатите-констатации,изводи и препоръки от изпълнението на одитния 

ангажимент за даване на увереност в Районен съд – Свищов и одобрява и 

са одобрени изпълнението на препоръките , съгласно представената 

писмена информация.  

През месец декември 2017 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 01.01.2017 

г. до    31.10.2017г., като  към датата на изготвяне на настоящия доклад е 

връчен доклада на комисията, извършила проверката. Доклада на 

комисията, извършила проверка беше обсъден на Общо събрание на 

съдиите от Районен съд – Свищов на 24.01.2017г. и становището е, че сме 

съгласни с констатациите в доклада. Следва да се посочи, че са дадени 

няколко, но както е посочено в доклада, същите са саночени по-скоро към 

прецизиране добрата работа на съда, а не за отстраняване на нередовности, 

липсват отрицателни констатации. Констатирани са в доклада няколкото 

случаи на постановени съдебни актове по дела извън установения срок, но 
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становището е, че въпреки високата натовареност на съдиите от Районен 

съд – Свищов, същите постановяват актовете си предимно в установения 

от закона срок.   

 Административното ръководство на съда насърчаваше участието на 

магистратите и служителите 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.  

   

 

 

 

Х. 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. След 

предоставяне на имотите на съдебната власт за управление на Пленума на 

ВСС, е съставен актуализиран акт за публична държавна собственост № 

4181/6.11.2012г. , изпратен от Областен управител на Област В.Търново с 

писмо от 4.11.2016г. . Сградата 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 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 
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за издаване на уникален идентификационен номер, който получихме в 

началото на 2013г.. В отчетния доклад за работата на Районен съд – 

Свищов през 2016 година е отчетена необходимостта от ремонт на покрива 

на сградата. След отправено искане през месец юли 2017 година до 

комисия Управление на собствеността  към ВСС за отпускане на средства 

за неотложен текущ ремонт в сградата на Съдебна палата гр. Свищов, с 

Решение на Комисия „Бюджет и финанси“ от 9 август 2017 година, 

упълномощена с Решение на Пленума на ВСС от 27.07.2017г.  е дадено 

съгласие за увеличение на бюджета за 2017 година на Районен съд Свищов 

по § 10 -00 Издръжка с 23 472 лева с ДДС с цел осигуряване на средства за 

извършване на текущ ремонт на покрива и помещенията на тавански етаж 

за отстраняване на последиците от течове на Съдебната палата в гр. 

Свищов.  Беше извършен ремонт на покрива и помещенията на тавански 

етаж за отстраняване на последиците от течове на Съдебната палата в гр. 

Свищов.  

   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. През 2017 година  в съда е 

придобита следната техника: закупено беше ново мултифункционално 

устройство – мрежови принтер, скенер, копир и факс, което замени старото 

такова, придобито през 2003 г.. По проведената от Висшият съдебен съвет 

обществена поръчка за доставка на компютърна техника за нуждите на 

съвета и съдилищата, в Районен съд – Свищов бяха получени 4 компютъра 

и 4 монитора, които вече са инсталирани и се ползват от магистратите и  

съдебните служители. Все още в съда се използва и техника, придобита 

през 2007 г., която е вече доста остаряла и подлежи на скорошна подмяна. 

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.  
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 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 2017 година страницата се 

поддържа и актуализира от системния администратор Асен Спасов. Беше 

създаден през годината и вътрешен сайт, на който се качват заповеди, 

вътрешни правила, за запознаване на съдиите и съдебните служители.  

Бюджетът на съда за 2017 година след актуализацията до края на 

годината  е 660 107 лева, като след приспадане на заплати, социални 

осигуровки и други плащания за персонала, в параграф 10 – текуща 

издръжка сумата е 68 726 лева.  

 Бюджетът на съда за 2016 година след актуализацията до края на 

годината  е 570 009 лева, като след приспадане на заплати, социални 

осигуровки и други плащания за персонала, в параграф 10 – текуща 

издръжка сумата е 48 628 лева.  

 След актуализацията на бюджета до края на 2015 година  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.   

През 2017  година  със средства от параграф „Издръжка“ бяха 

закупени  метален шкаф с две чекмеджета – 5 броя, метален шкаф с врати 

– 1 брой за Бюро съдимост , за архива – комбиниран шкаф – 3 бр. , 

закачалка, шкафче. 

През 2017 година са събрани  162 671,68 лева приходи, от които 

приходи от съдебни такси – 147 053,69 лева, а останалите са от глоби, 

конфискувани средства, лихви, разноски. 

През 2016  година са събрани  127 609,38 лева приходи, от които 

приходи от съдебни такси – 125 000,21 лева, а останалите са от глоби, 

конфискувани средства, лихви, разноски. 

 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, 

конфискувани средства, лихви, разноски, получено застрахователно 

обезщетение за ДМА.  

  

През 2017 г. събраните приходи са повече  от предходната година с 

около  35 062 лева  и повече с около  14 738 лева от събраните през 2015 

година приходи.  Или предвид по-големия брой дела през отчетния период, 

събраните приходи са увеличени в сравнение с предходните две години.  

Намирам, че е удачно   да бъде подменена дограмата на сградата на 

съда с оглед и на енергийна ефективност. 

Настоящият доклад показва резултатите от дейността ни през 2017 

година. Считам, че съдът отговори достойно на очакванията на обществото 

за гарантиране съществуването на върховенството на закона, достигане на 
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европейските стандарти за независимост, ефективност, прозрачност и 

отчетност на съдебната система. 

         Поздравявам всички съдии и служители за постигнатите отлични 

резултати през 2017 година, благодаря им за положените усилия и 

пожелавам на всички много успехи през настоящата година. 

 

 

 

 

                АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА РАЙОНЕН СЪД  - СВИЩОВ: 

 

                                                                                              /Пенка Йорданова/  
 


