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Каква я мислихме, 
каква стана

Както винаги преди из-
бори всяка партия или 
политическа коалиция 
бленува за добро предста-
вяне, по възможност да е 
спечелила първото място. 
Този път предварително 
се знаеше, че ГЕРБ – СДС 
са първа политическа 
сила. Всички социологи-
чески агенции им даваха 
прогнозна преднина от 
БСП от порядъка на 5 – 
6 %, т.к. се смяташе, че 
БСП вече е дежурно або-
нирана за втората пози-
ция, както и задължител-
ното трето място, което 
политическата сила ДПС 
постигаше, но изведнъж 
изненада, партия „Има 
такъв народ“ 
се класира втора, като 
че ли аналогично, както 
при преференциалното 
гласуване за подредбата 
на листата за кандидати 
за народни представите-
ли за всяка политическа 
сила, те пренаредиха оч-
акваното крайно класи-
ране. БСП стана трета 
политическа сила, ДПС– 
четвърта и т.н.
 Поглеждайки към край-
ните резултати общият 
брой на процентите на 

ГЕРБ е 26,14, на „Има 
такъв народ“ – 17,73, на 
БСП – 15,02, ДПС държи 
четвъртото място с 10,34 
процента, на пето е „Де-
мократична България“ 
с 9,52. Парламентарно 
представени ще бъдат и 
„Изправи се! Мутри вън!“ 
с 4,74 процента. За коа-
лицията ГЕРБ – СДС са 
гласували 837 671 души, 
за „Има такъв народ“ на 
Слави Трифонов – 564 
989. Поддръжниците на 
БСП са 480 124, на ДПС 
– 335 701, „Демократична 
България“ е подкрепена 
от 302 270  души, а „Из-
прави се! Мутри вън!“ 
– от 150 921, можем да 
предположим какво би се 
случило при сформиране 
на правителство и кой би 
могъл да го сформира, 
следвайки правилата, на-
ложени в нашата консти-
туция.
 Като първа политическа 
сила ГЕРБ – СДС, съвсем 
естествено, първа ще по-
лучи мандат за съставяне 
на правителство от Пре-
зидента на Републиката.
 Вариант първи: Връща 
мандата в момента на не-
говото връчване.
 Вариант втори: Предста-
вя правителство с минис-
тър – председател Бойко 
Борисов, което ще е от-
хвърлено от парламента. 
Тази ситуция най – ве-
роятно няма да се случи, 
имайки предвид нарциси-
зма на нашия  министър 
– председател, това би оз-
начавало загуба за него, а 
той не обича да губи.
 Вариант три: Представя 
правителство с кандидати 

за министър – председа-
тел новоизлюпения член 
на ГЕРБ Даниел Митов 
или Томислав Дончев. 
При тези кандидатури 
трябва да направим един 
поглед извън пределите 
на страната, да влезем в 
сферата на конспирации-
те, дори да прекрачим и 
тази граница и да влезем 
в орбитата на фантазии-
те. Да се върнем някол-
ко месеца назад и да си 
спомним, че Джо Байдън 
бе избран за президент 
на САЩ, като усилено се 
коментираше, че над него 
има влияние небезизвест-
ният Сорос, който има 
сериозно влияние и тук, 
в България. Може да се 
предположи, че горепо-
сочените две кандидатури 
се подкрепят от посол-
ството на САЩ в Бълга-
рия. При гласуване няма 
да е странно ДПС да го 
подкрепи и най – неочак-
вано няколко депутати от 
други политически сили 
да го подкрепят. ДПС си 
има своите аргументи, че 
са национално отговорна 
партия и че в този момент 
държавата има нужда от 
правителство и още ред 
такива аргументи. Ако 
тези фантасмагорични 
предположения не се слу-
чат, то следващият канди-
дат, на когото ще връчат 
мандат, е Слави Трифо-
нов и неговата партия 
„Има такъв народ“. До-
като всички го наричаха 
Слави, смениха дори тона 
и започнаха уважително 
да се обръщат към негова-
та персона с г – н Слави 
Трифонов или Станислав 

Трифонов. Българска му 
работа. Сега всички по-
гледи са вперени в него, 
чакат някакво спасение в 
негово лице, а той мълчи 
ли, мълчи. Тези, които 
искат да запазят властта 
се опитват всячески да 
го уязвят. Новите партии, 
влезли в парламента, те 
пък искат власт на всяка 
цена, искат и възмездие, 
нещо, което не се е случ-
вало в България и няма да 
се случи в този мандат. 
Какво да очакваме от пар-
тия „ Има такъв народ“?
 Вариант първи: Изхож-
дайки от своята постоян-
на теза, че след проведе-
ния от него референдум, 
народът ясно е заявил, 
че иска мажоритарен вот 
при избор за народни 
представители в два тура, 
за да няма  купен и корпо-
ративен вот и да се смята, 
че изборите са честни, то 
Слави ще състави прави-
телство, за да бъдат из-
вършени промени в зако-
нодателството и след това 
да бъдат предизвикани 
предсрочни избори.
 Вариант втори: Слави 
съставя правителство с 
ясни цели и малко по-
далечен хоризонт. Така 
или иначе мнозинство-
то в парламента ще бъде 
плаващо. Трудно ще се 
работи, но нали за това ги 
избираме!!!
 Дано да имаме правител-
ство! Както се казва да 
пожелаем успех на пече-
лившите!

Павлин ПАВЛОВ
Политически
 наблюдател  

Павлин Павлов

Съдия Теменуга Стоева е назначена за зам.-
председател на Окръжен съд – Добрич

Съдийската колегия 
на ВСС назначи съ-
дия Теменуга Сто-
ева на длъжността 
„заместник на ад-
минист ративния 
ръководител – за-
местник-председа-
тел“ на Окръжен 
съд - Добрич, счи-
тано от датата на 
встъпване. Тя ще 
ръководи търгов-
ското отделение в 

съда.
Теменуга Стоева е 
магистрат с 30-го-
дишен стаж в съ-
дебната система. От 
април 1994г. право-
раздава в Окръжен 
съд – Добрич. Има 
най-високия ранг в 
съдебната система 
- „съдия във ВКС и 
ВАС“.
Кандидатурата й 
е предложена от 

председателя на Ок-
ръжния съд Галатея 
Ханджиева и под-
крепена единодуш-
но от Общото съ-
брание на съдиите.
Предложението е 
аргументирано с 
високото качество 
и професионализъм 
в работата на съдия 
Стоева, с притежа-
ваните от нея ви-
соки нравствени и 

етични качества, и 
изграден авторитет 
сред съдиите и съ-
дебните служители.
Предложението за 
нов зам.-председа-
тел на Окръжния 
съд е направено 
след пенсионира-
нето на предходния 
заместник на адми-
нистративния ръко-
водител съдия Ад-
риана Панайотова.

Над 6300 дела са разгледани в 
Районен съд – Добрич 
през миналата година

През изминалата 
2020 г. в Районен съд 
– Добрич са постъпи-
ли общо 5298 дела, 
показват данните от 
годишния отчетен 
доклад за дейността 
на съда. Висящите в 
началото на отчетния 
период производства 
са били 1059, които 
заедно с постъпилите 
дават общия брой на 
делата за разглеждане 
през годината - 6357. 
Свършените дела са 
5310, като 83% от тях 
са приключени в 3-ме-
сечен срок, а 99.49% 
от всички съдебни ак-
тове са постановени в 
определения от закона 
инструктивен срок - 
едномесечен за граж-
данските и съответ-
но шестдесетдневен 
срок за наказателните 
дела. Потвърдените 
след инстанционен 
контрол съдебни акто-
ве са около 70%, като 
едновременно с това 
се наблюдава спад на 
изцяло отменените ак-
тове.  И з н е с е н и т е 
статистически данни 
обосновават направе-
ния в доклада извод 
за постигнати много 
добри показатели за 
бързина на съдопро-
изводството, за сроч-
ност при обявяване на 
актовете и за високо 
качество на постано-
вяваните съдебни ак-
тове.
 През годината е от-
четен спад в общото 
постъпление на дела в 
Районния съд, което се 
дължи основно на по-
малко заведените дела 
през месеците март, 
април и май, които 
съвпадат с периода на 
обявеното извънредно 
положение в страната.
 В Наказателното от-
деление през година-
та са образувани 1392 
дела, от които 403 са 

наказателните дела от 
общ характер. За по-
редна година най-го-
лям е броят на делата 
от общ характер за об-
щоопасни престъпле-
ния - 256. На следва-
що място се нареждат 
делата за престъпле-
ния против собстве-
ността - 85 броя, като 
60 от тях са за кражби. 
Делата за престъпле-
ния против личността 
са 20, същият е бро-
ят и на образуваните 
дела за престъпления 
против стопанството. 
През 2020г. са постъ-
пили 8 дела по обви-
нение за извършени 
документни престъ-
пления, при 20 за пре-
дходната година. 
 Отчетена е тенденция 
на намаление на пос-
тановените условни 
присъди, които за от-
четната година са 206, 
спрямо 250 и 230 за 
двете предходни годи-
ни. Наложените про-
бационни мерки са 52. 
Няма постановени оп-
равдателни присъди.
 Постъпилите през 
2020г. граждански дела 
са 3906. Регистрирано 
е значително намале-
ние на заповедните 
производства. Съот-
ветно повече по брой 
и по дял от постъпили-
те през годината дела 
съставляват вещните и 
облигационните иско-
ве, които се отличават 
с разнотипност и при 
разглеждането им чес-
то се стига до услож-
нения в страните или в 
предмета.
Намалено е постъпле-
нието на исковете по 
Кодекса на труда. Заве-
дените дела са 48, при 
202 за предходната го-
дина, когато в съда са 
били подадени много 
искови молби от слу-
жители на ОД на МВР.
Постъпилите дела за 

разтрогване на брак са 
общо 190, при 238 за 
предходната година. 
Намаление има както 
при исковете за развод 
и недействителност на 
брака, така и при мол-
бите за развод по вза-
имно съгласие. Делата 
по Закона за защита от 
домашно насилие са 
28, спрямо 34 и 31 за 
двете предходни годи-
ни.
Н о во о б р а зу ва н и т е 
дела при държавните 
съдебни изпълнители 
са 614. 
Общо събраната сума 
по изпълнителни дела 
през отчетната годи-
на възлиза на 573 923 
лева.
Съдиите по вписва-
нията са се произне-
сли по 9440 молби за 
вписване, отбелязване 
или заличаване. Пос-
тановените откази са 
31 броя.
Районният съд отчита 
и пълно изпълнение 
на планираните за го-
дината образователни 
инициативи. Изнесени 
са 12 лекции в рамки-
те на образователната 
програма „Съдебната 
власт - информиран 
избор и гражданско 
доверие. Отворени 
съдилища и проку-
ратури”. Подготвени 
са три симулирани 
съдебни процеса с 
участието на учени-
ци. Проведена е и 
инициативата „Ден 
на отворените врати“, 
като поради усложня-
ващата се епидемична 
обстановка дейността 
на съда е популяри-
зирана чрез презента-
ция, публикувана на 
сайта на институция-
та. Успоредно с това 
в съдебната палата е 
представена изложба 
с детски рисунки на 
тема „Правосъдие“.
 


