
ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 6 

Гр.Брезник, 08.06.2021г 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за 

приемане на декларация за запазване статуса на Районен съд Брезник 

 

 

 

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! 

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. 

 

 

 ПРОТОКОЛИСТ:    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/      /Иван Тинков/ 

 
 


