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ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 6 

Гр.Брезник, 08.06.2021г 

 

 

 

  Днес 08.06.2021г  от 11,00 ч в заседателната зала на Общински съвет 

Брезник се провежда извънредно заседание на ОбС Брезник. 

Присъстват: Веска Стоянова, Мариола Попова, Богиня Рабакова, Янка Хранова, 

Лина Симеонова, Росен Огнянов, Катя Йорданова, Добринка Дойчева, Борислав 

Стоянов, Венета Петрова, Иван Тинков 

 

Отсъства Ваньо Добринов, Веселин Крумов 

 

Предложен е  следния 

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно вземане на решение за приемане на декларация за 

запазване статуса на Районен съд Брезник 

 

 

Заседанието открито от Иван Тинков – председател на ОбС. 

Уважаеми колеги, в ход е решение на Висшия съдебен съвет за редуциране  

съдилищата в страната. Ще бъдат засегнати жителите на малките общини. Ако бъде 

закрит РС Брезник ще затрудни обслужването. Предлагам текст на декларация /чете 

текста от докладната записка/ 

 

Янка Хранова – Ние сме против закриването на РС Брезник,защото хората ще 

страдат. Погрешна е политиката да се закриват болници, улилища, съд. Наблюдава 

се миграция към малкия град. Как да се помогне на хората от населените места. В 

много малки населени места няма и бърза помощ. Само съда остава в града. Ако и 

той се закрие, какво се случва. Всички възлови места от които се възползват 

гражданите трябва да бъдат запазени.  Как да се задържат хората в населено място 

където няма никакви институции. 

 

Богиня Рабакова – Според мен всички ще подкрепим оставането на съда. Същото 

щеше да се случи и с банката. 

 

Мариола Попова – Подкрепям предложената декларация. Написана е кратко и ясно. 

Крайно време е да се спре с тази политика. Всички виждаме, че млади хора се 

връщат от големия град. Трябва да сме подготвени и да вземаме адекватни 

решения,така че хората да могат  да бъдат обслужвани от институциите. В проекта 
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се говори за услуги по интернет и т.н. Тук населението е преобладаващо възрастно. 

Не могат да се обслужват с интернет. Ще бъдат съкратени местни хора. Трябва да 

се задържи съда в града. Централизацията пречи на ефективната работа на 

институциите. 

 

Венета Петрова – Уважаеми колеги,  Аз съм най-заинтересована. Тук ми е 

кантората и работя с нашия съд. Аз съм един от инициаторите за създаване на съда. 

Преди години е имало съд и е бил закрит. С много усилия след това се откри. Наше 

е правото да обсъдим и да излезем с позиция. Добре е че е озаглавено декларация. 

Това е начина да  изразим мнението си. Може и подписка да направим. Правилно е 

да бъде декларация. Обстойно е написано какво ще се наруши ако се закрие съда. 

Цялата община се възползва от него. Ако се закрие, жителите трябва да се 

придвижват до Перник. Имаме нотариуси в Брезник. Тяхната дейност ще бъде  

обслужвана от РС Перник. Ще се чака дълго време. Ще бъде трудно. Предлагам да 

организираме подписка. 

 

Иван Тинков – Трябва по-бързо да изпратим становището  и след това не пречи да 

изпратим и подписка.  

 

Милен Миленков – юрисконсулт – Ние се обединяваме около вашето становище за 

декларацията. Изнасянето на съда в по-големия град ще рефлектира върху 

финансовата страна, транспортния достъп. Проблеми пред които е изправена не 

само Община Брезник.  Колко е обмислена реформата!? Всичко зависи от 

решението на Висшия съдебен съвет. Приемаме решение под формата на 

декларация. Да дадем предварително изпълнение на решението поради важността 

 

Богиня Рабакова – предлагам да прекратим разискванията, защото всички сме на 

едно мнение. 

 Гласува се прекратяване на дебатите 

 С 11 гласа „за“ се прекратяват 

 Гласува се предложения проект за решение под формата на декларация  с 

добавяне на предварително изпълнение. 

 С 11 гласа „за“ ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  296 

 

На основание чл.21 ал.1-ва, т.23-та и ал.2-ра от ЗМСМА, в качеството си на 

местен орган за самоуправление, ОбС - Брезник, изразява решително несъгласие 

пред уважаемите членове на ВСС, във връзка с проекта,,Модел 4“, като приема 

следната 

Д Е К Л А Р А Ц И Я:    

 

1. Закриването на Районен съд Брезник  няма да доведе до по-добро управление 

на съдебната система, а напротив, ще я затрудни и принизи! 
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2.  Районен Съд-Брезник е достатъчно натоварен с работа, за да се вземат 

предвид основанията на ВСС по закриването му или трансформирането му 

като изнесено работно място /ИРМ/ към РС-Перник/евентуално/! 

3. В тази връзка, не е коректен начина на набиране и съпоставяне на данни, 

имащи отношение към мотивите по този проект, които са взети предвид на 

база на изминалата 2020-та година, когато заради пандемията от корона-

вирус, реално съдилищата не работеха през голяма част от същата година ! 

4. Общинският съвет Брезник настоява да се вземат предвид правата и нуждите 

на гражданите, а не други конюнктурни критерии, мотивирани в Модел-4, 

които биха довели до загуба, а не до полза, както за мотивацията на 

работещите магистрати и служители при РС-Брезник, така и до 

ограничаването на достъпността на гражданите, при техни нужди, от услуги 

във всякаква дефиниция, които им се осигуряват от районния  съд и биха 

ограничили и /или/ затруднили получаването на процесуална и материално-

правна помощ, което е право на всеки гражданин, гарантирано от 

Конституцията на Република България! 

5. С оглед гореизложеното, Общинският Съвет - Брезник, настоява, уважаемите 

членове на Висшия Съдебен Съвет, да се вслушат в аргументите на многото 

магистрати и служители в районни съдилища от цялата страна, за запазването 

на сега действащите съдебни райони и обслужващи ги съдилища, което ще 

бъде единственото правилно решение при създалата се ситуация! 

6. Препис от решението, да се изпрати на ВСС на Република България! 

 

На основание чл. 60 ал. 1 от АПК, Общинският съвет Брезник допуска 

предварително изпълнение на решението с оглед важността на проблема, 

който засяга интересите на гражданите на територията от Община Брезник и 

с оглед защита на конституционното право на достъп до правосъдие. 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

ПРОТОКОЛИСТ:    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/      /Иван Тинков/ 

 


