
РАЙОНЕН СЪД СВИЩОВ 
 
 

ОТЧЕТ  
на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до 

обществена информация към Районен съд Свищов през 2018 г.  
 

В Районен съд Свищов са утвърдени Вътрешни правила за достъп до обществена 
информация, с които се урежда приемането, регистрирането, разпределянето, 
разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, 
изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на обществена информация, 
съгласно разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация. 

 
През 2018 г. са постъпили 4 /четири/ броя заявления. Трите  са препратени   на 

съда от ВСС, а едно е постъпило по електронната поща. 
Двете заявления са подадени от физически лица, а другите две от представители 

на сдружения.  
 
Поисканата информация касае дейността на Районен съд Свищов и по своя 

характер е „служебна информация“, няма заявления касаещи информация от типа 
„служебна тайна“ и „държавна тайна“, според Закона за защита на класифицираната 
информация.  

 
Темите, по които е поискана информация касаят:  

- Каква сума от началото на 2017 г. до момента е изплатена като 
обезщетения по дела, по които органи на съдебната власт са били осъдени 
по ЗОДОВ? Какви суми  са дължими? Каква сума е изплатена от органа  на 
съдебната власт за експертизи през 2017г., както и от началото на 2018 г. 
до момента ? Какъв е размерът на средствата от мярката за неотклонение 
„парична гаранция“, които се съхраняват на сметка в момента? Каква сума 
е била непотърсена в законовия срок през 2017 г. и за предходните две 
години и е останала в полза на държавата? Каква сума е останала в полза 
на държавата след като обвиняемияг/подсъдимият, който я е депозирал, е 
признат за виновен с влязла в сила присъда? 

- справка  за 2016 г. и 2017 г. за брой дела, относно: Брой постъпили през 
годината дела, брой свършени през годината дела, брой прекратени по 
спогодба дела и брой решение чрез медации дела по чл. 59 от СК – 
родителски права след развода; Брой постъпили през годината дела, брой 
свършени през годината дела, брой прекратени по спогодба дела и брой 
решение чрез медиации дела по чл. 123 от СК – упражняване на 
родителските права и задължения; Брой постъпили през годината дела, 
брой свършени през годината дела, брой прекратени по спогодба дела и 
брой решение чрез медиация дела по чл. 127 от СК – споразумение 
относно родителските права; Брой постъпили през годината дела, брой 
свършени през годината дела, брой прекратени по спогодба дела и брой 
решение чрез медиация дела по чл. 127 ал. 2 от СК – иск за определяне 
местоживеенето на детето; Брой постъпили през годината дела, брой 
свършени през годината дела, брой прекратени по спогодба дела и брой 
решение чрез медиации дела по чл. 127а от СК – спор при разногласие 
между родители за пътуване на дете в чужбина и Брой постъпили през 
годината дела, брой свършени през годината дела, брой прекратени по 
спогодба дела и брой решени  чрез медиация дела по чл. 128 ал. 1 от СК – 
иск за определяне мерки за лични отношения между баба, дядо и внуци. 
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- Статистически данни относно броя на присъдите по наказателни дела, 
постановени в отсъствие на подсъдимия при разглеждане на делата през 
последните 5 години/чл. 269 НПК/, като данните бъдат класифицирани с 
оглед това дали обвиненията са за леки престъпления или задочното 
производство е допуснато въз основа на някое от изключенията по ал. 3 на 
чл. 269 НПК; Статистически данни относно изхода на делата, постановени 
в отсъствието на подсъдимия през последните 5 години  и Броя на 
прекратените дела, поради наличието на процесуално нарушение във 
връзка с неизпълнението на предпоставките по чл. 269 НПК, за последните 
5 години. 

- Какъв е щатът на съда по съдии и останали наети в системата за периода 
2008-2018г., за всяка от годините, като се приложи щатна таблица за всеки 
от периодите; 2. Колко е била средната заплата на месец, включително и с 
получавани ДМС и всякакви плащания за периода 2008-2018г. по години 
за всеки от назначените съдии и немагистратски длъжности; 3. Какъв е 
броят, видът и разходът за държавни МПС – за закупуване, поддръжка, 
ремонт, ползвани през 2008-2018г. , колко шофьори са назначени по 
периода и какъв е сумарния разход на фонд работна заплата за шофьори за 
периода 2008-2018г. по години; 4. Колко служебни командировки в 
системата на съдилищата са били извършвани го години, колко от тях в 
страната, колко в чужбина – по години, както и разход за тях – по години. 
5. Колко от съдиите първоначално са били назначени с конкурс за 
първоначално назначаване от 2008г. насам – по години; 6. Да се посочи 
броят на пенсионерите, работещи в системата на съдилищата – по години, 
длъжности и размерът на възнагражденията, които получават – по години 
за периода 2008-2018г. 7. Какъв е размерът на извършените общи разходи 
по години от страна на съда в периода 2008-2018г.? 

 
Решенията  по подадените  заявления  са  издадени   в законоустановения срок от 

14 дни.  
 
Относно обема на предоставяне на информацията, и налице предоставен в тези 

случаи  пълен достъп до поисканата обществена информация.  
 
Поисканата информация в случаите е предоставена във формата, поискана от 
заявителя /по електронен път/. 
 
Няма заявления, оставени без разглеждане и/или непроизнасяне по тях.  
 

           Всички оригинали на преписките по ЗДОИ се съхраняват  от Деловодител 
„Регистратура“, която води и регистъра на заявленията за достъп до обществена 
информация.  

 
Този отчет е изготвен в изпълнение на разпоредбата на чл. 15 ал. 2 от ЗДОИ.  
 
 
                                               Адм.ръководител-председател  
                                               на Районен съд Свищов:    /п/ 
                                                                             /Пенка Йорданова/ 
 


