
РАЙОНЕН СЪД СВИЩОВ 

 
 

ОТЧЕТ  

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

обществена информация към Районен съд Свищов през 2019 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 2019 г. са постъпили 10 /десет/ броя заявления. 4  са препратени   на съда от 

ВСС, едно е препратено от ВТОС, едно е препратено от РП Свищов, а четири  

постъпили до съда по електронната поща. 

Двете заявления са подадени от физически лица, а другите осем 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:  

- 1. Брой дела по чл. 127 от СК /за упражняване на родителски права/, чл. 49 

от СК/развод по исков ред/ и чл. 50 от СК /производства за развод по 

взаимно съгласие/, в това число по години за периода 2016, 2017 и 2018 г., 
съответно 1.1 брой искови молби ,подадени на основание чл. 49, чл. 50 и 

чл. 127 от СК по години за периода 2016, 2017 и 2018г.; 1.2 брой съдебни 

спогодби по делата по т. 1.1. – постигнати с или без медиация по години за 
периода 2016, 2017 и 2018 г.; 1.3 брой случай от очертаната група по т. 1.1 

отнесени към медиация по години за периода 2016, 2017 и 2018 г.; 1.4 

средностатистическа продължителност на всяко от производствата по чл. 

49, чл. 50 и чл. 127 от СК пред първа инстанция по години за периода 2016, 

2017 и 2018 г. и 1.5 брой въззивни жалби, подадени по делата, очертани в 

т. 1.1. по години за периода 2016, 2017 и 2018 г.; 2. Брой граждански дела 

по Закона за защита от домашно насилие по години за периода 2016, 2017 

и 2018 г.; 3. Брой издадени заповеди за защита от домашно насилие по 

ЗЗДН по години за периода 2016, 2017 и 2018 г.; 4. Брой присъди, 

постановени в случай на неизпълнение на издадените по т. 3 заповеди по 

години за периода 2016, 2017 и 2018 г.; 5. Брой гледани от съда 

наказателни дела по чл. 296 от НК по години за периода 2016, 2017 и 2018 

г. и 6. Брой присъди за извършени престъпления на основание чл. 155 б и 

чл. 159 ал. 3 от НК по години за периода 2016, 2017 и 2018 г. 

- 1. Какъв е броят искови молби, подадени на основание чл. 49 от СК за 
2016г,. 2017г. и 2018г. ? 2. Какъв е броят дела, образувани на основание чл. 

49 от СК за 2016г., 2017 г. и 2018г. ? 3. Какъв е броят прекратени дела по 
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чл. 49 от СК  с влязло в сила съдебно решение за 2016г., 2017г. и 2018г. ? 4. 

Какъв е броят молби, подадени на основание чл. 50 от СК за 2016 г., 2017г. 
и 2018г. ? 5. Какъв е броят молби, подадени на основание чл. 127 от СК за 

2016г., 2017г. и 2018 г. ? 6. Какъв е броят дела, образувани на основание 

чл. 127 от СК за 2016, 2017г. и 2018г. ? 7. Какъв е броят прекратени дела 

по чл. 127 от СК с влязло в сила съдебно решение за 2016г. , 2017 г. и 

2018г. ? 8. Какъв е броят прекратени дела по чл. 127 от СК за 2016г., 2017г. 
и 2018г. ? 9. Какъв е броят съдебни спогодби по делата за развод по исков 

ред за 2016г., 2017г. и 2018г. ? 10. Какъв е броят съдебни спогодби по 

делата за упражняване на родителски права по чл. 127 СК за 2016г., 2017г. 
и 2018 г. ? 11. Каква е усреднената продължителност на производството по 

чл. 49 от СК пред първа инстанция за 2016, 2017г. и 2018г. , съответно до 

три месеца, до шест месеца, до 12 месеца , над 12 месеца?   13. Каква е 

усреднената продължителност на производството по чл. 127 от СК пред 

първа инстанция за 2016г., 2017г. и 2018г., съответно до три месеца, до 

шест месеца, до 12 месеца и над 12 месеца? ? 15. Каква е усреднената 

продължителност на производството по чл. 50 от СК, относно развод по 

взаимно съгласие, за 2016г., 2017г. и 2018г., съответно до три месеца, до 

шест месеца, до 12 месеца и над 12 месеца 16. Какъв е броят въззивни 

жалби по дела чл. 49 от СК за 2016г., 2017г. и 2018г. 17? Какъв е броят 

въззивни жалби по дела по чл. 127 от СК за 2016г., 2017г. и 2018 г. ?   II. 

Статистика относно дела  по чл. 87 от ЗЗД? 1. Какъв е броят искови молби, 

подадени на основание чл. 87 от ЗЗД за 2016г., 2017г. и 2018г. ? 2. Какъв е 

броят дела, образувани на основание чл. 87 от ЗЗД за 2016г., 2017г. и 

2018г. ? 3. Какъв е броят прекратени дела по чл. 87 от ЗЗД с влязло в сила 

съдебно решение за 2016г. 2017г. и 2018г. ? 4. Какъв е броят съдебни 

спогодби по делата по чл. 87 от ЗЗД за 2016г., 2017г. и 2018г. ? 5. Каква е 

усреднената продължителност на производството по чл. 87 от ЗЗД пред 

първа инстанция за 2016г., 2017г. и 2018г.  , съответно до три месеца, до 

шест месеца, до12 месеца и над 12 месеца?  7.  Какъв е броят въззивни 

жалби по дела по чл. 87 от ЗЗД за 2016г., 2017г. и 2018г.. 

- 1. Какъв е броят искови молби, подадени на основание чл. 49 от СК за 
2016г,. 2017г. и 2018г. ? 2. Какъв е броят дела, образувани на основание чл. 

49 от СК за 2016г., 2017 г. и 2018г. ? 3. Какъв е броят прекратени дела по 

чл. 49 от СК  с влязло в сила съдебно решение за 2016г., 2017г. и 2018г. ? 4. 

Какъв е броят молби, подадени на основание чл. 127 от СК за 2016г., 
2017г. и 2018 г. ? 5. Какъв е броят дела, образувани на основание чл. 127 от 

СК за 2016, 2017г. и 2018г. ? 6. Какъв е броят прекратени дела по чл. 127 

от СК с влязло в сила съдебно решение за 2016г. , 2017 г. и 2018г. ? 7. 

Какъв е броят съдебни спогодби по делата за развод по исков ред за 2016г., 
2017г. и 2018г. ? 8. Какъв е броят съдебни спогодби по делата за 

упражняване на родителски права по чл. 127 СК за 2016г., 2017г. и 2018 г. 
? 9. Каква е усреднената продължителност на производството по чл. 49 от 

СК пред първа инстанция за 2016, 2017г. и 2018г. , съответно до три 

месеца, до шест месеца, до 12 месеца , над 12 месеца?   11. Каква е 

усреднената продължителност на производството по чл. 127 от СК пред 

първа инстанция за 2016г., 2017г. и 2018г., съответно до три месеца, до 

шест месеца, до 12 месеца и над 12 месеца?  13. Какъв е броят въззивни 

жалби по дела чл. 49 от СК за 2016г., 2017г. и 2018г. ? 14. Какъв е броят 
въззивни жалби по дела по чл. 127 от СК за 2016г., 2017г. и 2018 г.  15. 
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Какъв е броят инициирани производства по Глава III от Закона за закрила 

на детето за 2016г., 2017г. и 2018г. ? 16. Какъв е броят инициирани 

производства по глава IIIб  от Закона за закрила на детето за 2016г., 2017г. 
и 2018г. ? 5. Какъв е броят инициирани производства по чл. 128 от СК  за 

2016г., 2017г. и 2018г. ? 18. Какъв е броят инициирани производства по чл. 

133 от СК за 2016г., 2017г. и 2018г. и 19. Какъв е броят инициирани 

производства по чл. 143 от СК за 2016г., 2017г. и 2018г. ?   

- 1. Всеки подаден отвод от съдия по щатно разписание на съда , извършен 

по т. 6 от чл. 22 ал. 1 от ГПК по съдебни дела, по които страна е бил Тодор 

Георгиев Бойчев от гр. Хасково, съответно информация за номер на 

съдебното дело, за наименованието на съда, считано към датата на 

подаване на заявлението и 2. Информация за горната инстанция, 

администрирала актове по чл. 23 ал. 3 от ГПК от съда по т. 1 към друг съд 

до преустановяване подаването на отводи от съдии по съответния предмет 

на спор, иницииран при или по повод оплакване на Тодор Бойчев, 

възникнал по съдебно дело, от което е бил получен първия акт по чл. 23 ал. 

3 ГПК. 

- брой подадени молби за защита от домашно насилие по ЗДДН за 2015г, 
2016г., 2017г. и 2018г.; брой образувани производства по издаване на 

заповед за защита по ЗЗДН за 2015г, 2016г., 2017г. и 2018г;  издадени 

заповеди за незабавна защита по ЗЗДН за 2015г, 2016г., 2017г. и 2018г. ; 
брой решения, с които са издадени заповеди за защита по ЗЗДН съответно 

за 2015г, 2016г., 2017г. и 2018г.; брой решение по ЗЗДН, постановени в 3-

месечен срок от подаване на молбата за защита съответно за 2015г, 2016г., 
2017г. и 2018г.; брой прекратени производства по ЗЗДН за 2015г, 2016г., 
2017г. и 2018г.;; брой и вид на наложените мерки за защита по ЗЗДН 

съответно за 2015г, 2016г., 2017г. и 2018г.; брой решения, по които е 

наложена глоба по чл.5, ал.4 от ЗЗДН за периода 2015-2018г.; брой 

решения, с които молбата за защита по ЗЗДН е оставена без уважение 

съответно за 2015г, 2016г., 2017г. и 2018г.;  ; брой жалби срещу решения 

по ЗЗДН, с които е уважена молбата за 2015г, 2016г., 2017г. и 2018г.;; брой 

жалби срещу решения по ЗЗДН, с които е оставена без уважение молбата 

за 2015г, 2016г., 2017г. и 2018г.; брой молби по ЗЗДН, подадени от жени за 

2015г, 2016г., 2017г. и 2018г.;;; брой молби по ЗЗДН, подадени от мъже за 

2015г, 2016г., 2017г. и 2018г.; брой молби по ЗЗДН, подадени от деца и 

колко от тях лично/колко чрез ДСП и колко от друго лице за 2015г, 2016г., 
2017г. и 2018г.;;  брой молби според лицето, срещу което е подадена 

молбата-съпруг или бивш съпруг, лице , с което се намира или е било във 

фактическо съпружеско съжителство, лице, от което има дете, възходящ, 

низходящ, лице , с което се намира в родство по съребрена линия до 

четвърта степен включително, настойник, попечител или приемен родите,л 

възходящ, или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо 

съпружеско съжителство, лице с което родителят се намира или е бил във 

фактическо съпружеско съжителство съответно за 2015г, 2016г., 2017г. и 

2018г.  ; номера на делата по ЗЗДН за периода 2015г. – 2018г..  

- Информация за брой дела с влезли в сила осъдителни съдебни актове по 

чл. 296 ал. 1 от НК, в частта касаеща изпълнението на заповеди за защита 

от домашно насилие за периода от 1 януари 2015 год. до 31.12.2018г. /по 
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години/; и предоставяне на копия от споразумения за престъпления по чл. 

296 ал. 1 от НК, в частта касаеща изпълнението на Заповеди за защита от 

домашно насилие за периода от 1 януари 2015 година до 31.12.2018г. /по 

години/.  

- Колко са образуваните изпълнителни дела при държавния съдебен 

изпълнител с изпълнително основание по чл. 417 и чл. 418 от ГПК от 2009 

година досега и тяхното разпределение по години. 

- Колко разпореждания по чл. 418 от ГПК с мотиви има издадени като брой 

за 2015г., 2016г., 2017г., 2018г. и 2019г. до момента в РС Свищов по 

години? ; Колко разпореждания по чл. 418 ГПК не са връчени още на 

длъжниците?; Колко на брой заповеди за изпълнение по чл. 417 и чл. 418 

от ГПК все още не са връчени на длъжниците? По колко дела все още 

съдебните изпълнители не са върнали в съда съобщенията по чл. 55 от ГПК 

Наредба № 7, чл. 3 т. 1 ? ; Колко разпореждания по чл. 42 ал. 2 от ГПК са 

издадени от 2009 г. до сега от съда? ; Колко изпълнителни дела има 

образувани общо при Държавни съдебни изпълнители до момента, които 

не са приключени в съда? ; Колко заповедни производства по чл. 410 и по 

чл. 417 от ГПК има проведени през 2016, 2017, 2018 и през 2019 г. до 

момента по години? ; По колко дела по чл. 410 от ГПК има подадени 

възражения по чл. 414 от ГПК ? ; По колко дела по чл. 417 ГПК има 

подадени възражения по чл. 414 от ГПК? И По колко дела има издадени 

разпореждания за спиране на производството по чл. 420 от ГПК?    

- Колко жалби има подадени срещу държавни съдебни изпълнители за 
периода от 2009 година до момента по години? 

- 1. По чл. 55 от ГПК, Наредба № 7, чл. 2, т. 20, колко заведени заповеди в 

оригинал са връчени от ЧСИ и колко от ДСИ от 2008 г. досега по години и 

са оформени съобщения за връчване, като са върнати на съда? …3. По 

колко от изпълнителните дела по заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, 

ЧСИ са ползвали бланки за покана за доброволно изпълнение, различна от 

утвърдените по чл. 55 от ГПК Наредба № 7, чл. 3 т. 1, приложение 21? 

Колко от тях са върнати на заповедния съд веднага след тяхното съставяне 

от 2008 г. до сега по години? … 6. По колко от проверените от 

инспектората изпълнителни дела при ЧСИ са констатирани липси на 

издадени разпореждания за образуване на изпълнителни дела. Колко ЧСИ 

са наказани от 2008 г. досега?   

 

Решенията  по подадените  заявления  са  издадени   в законоустановения срок от 
14 дни.  

 

Относно обема на предоставяне на информацията, и налице предоставен в осем  

случаи  пълен достъп до поисканата обществена информация, в един случай частично е 

уважено искането, а в един случай е оставено без уважение искането.  

 

Поисканата информация в случаите е предоставена във формата, поискана от 
заявителя /по електронен път/. 
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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: 

                                                                             /Пенка Йорданова/ 

 

 


