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ОТЧЕТ 
за дейността на  Районен съд Червен бряг през  2019г.   

на основание чл.15, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация 
 

В Районен съд Червен бряг  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 / ЗДОИ/. 

През 2019 г. са постъпили 6 /шест/ броя заявления.  
Едно  от  заявленията е подадено от физическо лице, а другите от представители 

на сдружения и фондации. Поисканата информация касае дейността на Районен съд 
Червен бряг и по своя характер е „служебна информация“, няма заявления касаещи 
информация от типа „служебна тайна“ и „държавна тайна“ съгласно Закона за защита 
на класифицираната информация. 

Темите, по които е поискана информация касаят: 
α „Подадени отводи от съдии по щатно разписание на съд от съдилищата на 

Република България, извършен на основание чл.22, ал.1 т.6 ГПК  по дела със страна Т. Г. 
Б., съответно номер на дело, наименование на съда,  към дата 29.03.2019г.; 
информация за горната инстанция, администрирала актове по чл.23, ал.3 ГПК от съд 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 Т. Б., възникнал по 
съдебно дело, от което е бил получен първия акт по чл.23, ал.3 ГПК.“ 

α „1.Брой подадени молби за защита от домашното насилие по Закона за 
защита от домашно насилие за 2015, 2016, 2017 и 2018г., брой образувани 
производства по издаване на заповед за защита от домашното насилие по Закона за 
защита от домашно насилие съответно за 2015, 2016, 2017 и 2018г.;брой постановени 
мерки за незабавна защита по ЗЗДН съответно за 2015, 2016, 2017 и 2018г.;брой 
решения, с които е издадена заповед за защита по ЗЗДН съответно за 2015, 2016, 2017 
и 2018г.;брой решения, постановени до 3 месеца от подаване на молбата за защита 
съответно за 2015, 2016, 2017 и 2018г.;брой прекратени производство по ЗЗДН 
съответно за 2015, 2016, 2017 и 2018г.;брой и вид на наложени мерки за защита по 
ЗЗДН съответно за 2015, 2016, 2017 и 2018г.; брой на решенията, с които се налага 
глоба по чл.5, ал.4 ЗЗДН;брой решения, с които молбата за издаване на заповед за 
защита по ЗЗДН е оставена без уважение съответно за 2015, 2016, 2017 и 2018г.;брой 
жалби срещу решения, с които е уважена молбата за защита по ЗЗДН съответно за 
2015, 2016, 2017 и 2018г.; брой жалби срещу решения, с които е оставена без уважение 
молбата за защита по ЗЗДН съответно за 2015, 2016, 2017 и 2018г.“. 

α Колко са образуваните изпълнителни дела при държавен съдебен изпълнител с 
изпълнително основание по чл.417 ГПК и чл.418 ГПК от 2009г. досега разпределени по 
години?  в Съдебно изпълнителна служба при РС Червен бряг. 

α Колко са образуваните изпълнителни дела при държавен съдебен изпълнител 
от 2009г. досега?  в Съдебно изпълнителна служба при РС Червен бряг. 

α „Колко жалби има подадени срещу държавния съдебен изпълнители за 
периода от 2009г. до момента по години“  в Съдебно изпълнителна служба при РС 
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Червен бряг; 
α „Колко заведени заповеди в оригинал са връчени от ДСИ за периода от 2014г. 

досега по години и са оформени съобщения за връчване, като са върнати в съда?“   в 
Съдебно изпълнителна служба при РС Червен бряг. 

Решенията по подадените заявления са издадени в законоустановения срок от 
14 дни. По  три от подадени заявления е предоставен пълен достъп до исканата 
обществена информация, а по другите  е предоставен достъп до част от търсената 
информация, която е  налична в съда, в останалата част на основание чл.33, ал.2 от 
ЗДОИ заявленията са оставени без уважение поради липса на данни. за 
обстоятелството. Информацията е предоставена във формата, поискана от заявителя /в 
пет от заявленията по електронен път  и  на хартиен носител по искане на заявителя/. 
Няма заявления, оставени без разглеждане и/или непроизнасяне по тях. Преписките по 
ЗДОИ се съхраняват от Главния счетоводител на Районен съд Червен бряг, който води и 
регистъра на заявленията за достъп до обществена информация при отсъствие на 
титуляра адм.секретар на съда. 

 Отчета за дейността на съда по ЗДОИ за 2019. е публикуван на страницата на 
съда в изпълнение на разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена 
информация. 

 
Адм.ръководител-Председател 
на Районен съд Червен бряг: /п/ 

/Виолета Николова  / 
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