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Изключително емоцио-
нално и при сериозен 
интерес премина об-
щественото обсъждане 
организирано от съдий-
ската колегия на Висшия 
съдебен съвет (ВСС), във 
връзка с откритата от 
колегията процедура по 
оптимизиране структу-
рата и организацията на 
дейността на районните 
съдилища от съдебния 
район на Окръжен съд – 
Добрич. С нея се предла-
га закриване на Районен 
съд – Каварна и обединя-
ването му с Районен съд 
– Балчик, при което сели-
щата от съдебния район 
на закрития съд ще се 
включат в съдебния ра-
йон на съда – правопри-
емник. Събитието се про-
веде на 8 юни 2022 г. в 
Народно читалище „Паи-
сий Хилендарски - 1870“ 
в гр. Балчик и е първото 
от поредицата обсъжда-
ния по процедурите за 
РЕОРГАНИЗАЦИЯТА 
НА РАЙОННИ СЪДИ-
ЛИЩА от състава на 
окръжните съдилища в 
Добрич, Ямбол, Хасково, 
Стара Загора и Габрово. 
В дискусията участваха 
членовете на ВСС – Да-
ниела Марчева, Атанаска 
Дишева и Цветинка Паш-
кунова, както и повече 

от 120 представители на 
професионалната общ-
ност – съдии, прокурори, 
адвокати, нотариуси; на-
родни представители от 
VIII-ми многомандатен 
избирателен район – До-
брич; областният управи-
тел на област – Добрич, 
кметовете на общините 
Каварна и Шабла, кмето-
ве и кметски наместници 
на населени места в ре-
гиона, представители на 
бизнеса, неправителстве-
ни организации, граж-
дани и медии. Срещата 
бе открита от Даниела 
Марчева, която поясни, 
че част от членовете на 
съдийската колегия, ще 
участват онлайн. Тя за-
яви, че към този момент 
колегията не е предприе-
ла стъпки за закриване на 
Районния съд в Каварна 
и разясни, че с обсъжда-
нето ще бъде подпомог-
ната съдийската колегия 
при вземане на евенту-
ално бъдещо решение за 
оптимизация на съдеб-
ната карта. В действи-
ята се имат се предвид 
и препоръките на ЕК за 
решаване на проблема 
с натовареността чрез 
реформа на съдебната 
карта едновременно с 
развитие на електронно-
то правосъдие. В хода на 

дискусията бе обяснено, 
че предложението на ко-
мисия „Съдебна карта, 
натовареност и съдебна 
статистика“ е изготвено 
въз основа на статисти-
чески данни, публично 
достъпна информация и 
факти събрани по служе-
бен път. 
Посочени бяха КОН-
КРЕТНИ ДАННИ ЗА 
БЮДЖЕТА НА РАЙО-
НЕН СЪД – КАВАРНА, 
който е над 700 000 лв., 
като през последните 
години се наблюдава 
равномерен ръст в сред-
ствата за издръжка сред-
но с около 100 000 лв. на 
година. Средномесечно 
един съдия от тези съди-
лища постановява между 
2,46 до 5 актове по съще-
ство - решения и присъ-
ди, като в тези граници 
варира и постъплението 
на съответно искови дела 
и нохд. В Районен съд – 
Каварна за 2021г. присъ-
дите са общо 13 броя при 
щат 3-ма съдии. Делът на 
заповедните дела е около 
65%, като това са дела с 
ниска правна и фактиче-
ска сложност, по които не 
се провеждат открити съ-
дебни заседания, на прак-
тика са бързоликвидни. 
Според предоставената 
информация за медиите, 

”структурата на видовете 
дела сочи, че по-голяма-
та част от гражданските 
дела след заповедните са 
брачни, след това са уста-
новителните искове. Дос-
та по-малък дял са делби 
и вещни дела- между 2 до 
10 броя годишно за целия 
съд. Под 10 броя са и де-
лата по КЗ и почти липс-
ват облигационни дела”. 
Посочено бе, че месечно 
постъплението на иско-
вите граждански дела 
съдия в Каварна са 5,68 
бр., а заповедни и чгр. д. 
-12,73 бр. за 2021г., сред-
но за трите години5,44 
бр.искови и 12,74 бр. за-
поведни и ч.гр.д. Средно 
постъпили нохд и нчд 
за периода на 1 съдия са 
2,09 бр., ахд - 2,48 бр., чнд 
2,80бр. УЧАСТНИЦИ-
ТЕ В ОБЩЕСТВЕНОТО 
ОБСЪЖДАНЕ от реги-
она се обединиха против 
закриването на Районен 
съд – Каварна, като ста-
новища и лични мнения 
изразиха: Галин Господи-
нов – областен управител 
на Област – Добрич, Еле-
на Балтаджиева – кмет на 
Община Каварна; Йордан 
Стоянов – председател на 
Общински съвет – Кавар-
на, адв. Мима Василева и 
председател на Правната 
комисия към Общински 

Граждани, прависти и институции се 
обявиха за запазването на 

Районен съд – Каварна 
съвет – Каварна, Мариан 
Жечев – кмет на Община 
Шабла, Веселин Йорда-
нов – кмет на с. Дуранку-
лак, Павлина Димитрова 
– кметски наместник на 
с. Селце, адв. Милен Ка-
дикянов – председател 
на Адвокатския съвет на 
Адвокатска колегия – До-
брич, Цонко Цонев – три 
поредни мандата кмет на 
Каварна, , Йордан По-
пов – нотариус и пред-
седател на сдружение 
„Гражданско общество“, 
Петър Марковски – но-
тариус, Милена Бончева 
– пробационен инспек-
тор и председателят на 
Пробационен съвет с ра-
йон на действие Районен 
съд – Каварна; Веселина 
Узунова – председател на 
Районен съд – Каварна, 
Галин Гавраилов – про-
курор в Териториално 
отделение – Каварна към 
Районна прокуратура – 
Добрич, Мария Дончева 
- началник на отдел „За-
крила на детето“ – Кавар-
на, Никола Воденичаров 
– работодател и юрист 
и Йорданка Молловска 
– управител на фирма за 
преводи и легализация 
на документи, и други. 
Те изложиха аргументи, 
доводи и съображения за 
стратегическото положе-

ние на съдебния район на 
съда в Каварна; за риско-
вете от ограничаване дос-
тъпа до правосъдие; оч-
акваното повишаване на 
цените на правните услу-
ги; невъзможността граж-
даните да търсят защита 
на своите права и законни 
интереси; отрицателни-
ят ефект от разстоянията 
до най-отдалечените на-
селени места в региона; 
високите пътни разхо-
ди и липсата на редовен 
транспорт в част от сели-
щата, както и конкретни 
проблеми, произтичащи 
от социално-демограф-
ската, технологичната, 
икономическата и транс-
портната структура на 
общините Каварна и Ша-
бла, потенциалните прак-
тически затруднения за 
дейността на адвокатите 
и нотариусите. 
Обърнато бе внимание 
на необходимостта от 
запазване на Районен 
съд – Каварна, предвид 
граничния район, в кой-
то се намира, наличието 
на морска и сухопътна 
граница, натовареността 
на граничния контролно-
пропусквателен пункт – 
Дуранкулак, бежанския 
поток, високата опас-
ност от извършване на 
престъпления свързани 

с трафик на хора и сто-
ки и други. ПОЗИЦИЯ 
от името на народните 
представители от област 
Добрич изрази депутатът 
Мая Димитрова, като зая-
ви, че е поискана среща с 
членовете на ВСС и при-
зова за обстоен анализ 
на ползите и вредите от 
евентуално закриване на 
Районен съд – Каварна, 
както и за преценка на 
риска от ограничаване 
достъпа до правосъдие 
на гражданите. На чле-
новете на съдийската ко-
легия към ВСС бяха връ-
чени становища против 
закриването на Районен 
съд – Каварна от Общи-
на Шабла, от кмета на 
Община Каварна, както 
и протокол от проведено 
заседание на Общински 
съвет – Каварна, с при-
ложена подписка от жи-
телите на гр. Каварна, 
позиции на съдиите при 
Районен съд – Каварна, 
и на прокурорите при 
Районна прокуратура – 
Добрич. Общественото 
обсъждане приключи с 
ангажимент на членовете 
на ВСС всички изложени 
съображения и споделе-
ни рискове да бъдат об-
съдени и взети предвид 
от съдийската колегия. 

Факел-КП ГР

Позицията на един млад юрист

„Не позволявайте правото 
да бъде разомагьосано“
Точно в този момент - 
трудно. Абсолютната лип-
са на магия е прекалено 
близко до нас. Правото, 
което е в немалка степен 
същото това, което важи и 
за нас тук, правото, което 
трябва да е сред силните 
инструменти за запазване 
на нормалността, разби-
рана като буквален мир, 
просто се провали. Не са-
мостоятелно и не безпре-
цедентно, разбира се. Но 
в предостатъчна степен, 
за да бъде заслужено раз-
омагьосано. 
Някакъв вид магия, раз-
бираема само за опреде-
лен кръг от хора, дейст-
вително се усеща докато 
проучваш, например, съ-
отношението между ху-
манитарно право и права 
на човека, докато осъзна-
ваш някакви контраинту-

итивни положения в света 
на правото. Това за цели-
те на симулиран процес. 
Сега обаче е прекалено 
видима реалност и е ясно, 
че определящото съотно-
шение не е това между 
правота-та. 
Затова бланкетното по-
желание-сплашване да 
опазваме мира и спра-
ведливостта, които вече 
били върху нашите пле-
щи, звучи адекватно 
само ако приемем, че е 
останало от някоя стара 
реч.
Въпреки този слон в ста-
ята на правото, дипломи-
рането на поредната доза 
„вече не сте ли много“ 
юристи бе заслужено от-
белязано в тържествена-
та зала на Военна акаде-
мия (чак сега забелязвам 
символиката). И беше 
тържествено и празнич-
но, наистина. 

Аз празнувах свобода-
та си от предразсъдъци 
и очаквания към твърде 
непознатото в началото 
право, която ми позволи 
да го опозная и съответ-
но да се запленя. Може 
би и защото има доста-
тъчно много неща, които 
все още мога да си позво-
ля да не разбирам (свобо-
дата и за това празнувах). 
Празнувах и усещането 
за свободно падане, кое-
то е естествено след 18 
години правене на едно и 
също – образоване (при-
ключи се засега, но като 
нищо да ми се прииска 
да се върна към система-
та на образоването – най-
малкото заради нейната 
чистота, която не позво-
лява на порочността ѝ 
да доминира до нетър-
пимост). Усещането е за 
нещо страшно, но преди 
всичко свободно и съот-
ветно красиво. Пожела-
вам си да успея да му се 
насладя.
Празнувах и свободата да 
съм заедно с близки, по-
близки и най-близки, на 
живо и да се прегръщаме, 
свободни.
Затова и този нарочно 
прекален патос във връз-
ка с един иначе нормален 
повод, който за мен беше 
повод да осъзная всички-
те свободи, да ги оценя и 
да си кажа, че (ще) ги из-
ползвам.
Благодарна съм. За разо-
магьосването - ще се оп-
итам.

Петя АДЖОПОВА

Започна Общото събрание на съдиите за избор 
на членове на Висшия съдебен съвет

Общото събрание на съ-
диите за избор на чле-
нове на ВСС започна в 
11.04 ч., като Галина За-
харова – председател на 
Върховния касационен 
съд, обяви, че към 11 ч. 
са регистрирани 266 съ-
дии от общо 2 198 има-
щи право на глас и откри 
форума. Тя приветства 
присъстващите, като по-
сочи, че решението, което 
предстои да вземе Общо-
то събрание на съдиите, 
е изключително важно 
със своите дългосрочни 
последици за цялата съ-
дебна общност, а оттам 
и върху обществото. Тя 
отправи призив, смело, 
дръзко, отговорно и мо-
тивирано кандидатите за 
членове на ВСС да участ-
ват в градежа на своите 
инициативи, и подчерта, 

че персоналният избор, 
който правят днес магист-
ратите, е отражение на съ-
дийската общност
С приветствени думи към 
съдиите се обърна Георги 
Чолаков – председател на 
Върховния администра-
тивен съд, като посочи, че 
високо оценява възмож-
ността да открие Общо-
то събрание на съдиите, 
заедно с г-жа Захарова. 
Той направи нов прочит 
на абревиатурата ВСС – 
„Вие сте способните“ и 
заяви, че вярва в справед-
ливостта и способността 
на всеки един от канди-
датите, а техните идеи и 
въжделения дават импул-
са, от който системата 
има нужда. Той отправи 
пожелание за въздигане 
на съдийската солидар-
ност и превръщане на 

ВСС във ваятел и стожер 
на справедливостта.
Работата на Общото съ-
брание започва с избор 
на председател на съ-
бранието, след което ще 
бъде определен съставът 
на избирателната коми-
сия и на избирателните 
секции – за електронно 
дистанционно гласуване 
през интернет и с харти-
ени бюлетини. Съдиите 
ще приемат решение за 
времето за изслушване на 
всеки от кандидатите, по 
азбучен ред. Те ще пред-
ставят своите концепции 
за дейността на ВСС и 
ще отговорят на въпроси, 
поставени от членовете 
на Общото събрание и на 
Избирателната комисия, 
включително на получе-
ните по чл. 29и, ал. 2 от 
ЗСВ. Пълната информа-

ция за кандидатите е дос-
тъпна на сайта на Висшия 
съдебен съвет в раздел: 
„Общи събрания за избор 
на членове на Висшия съ-
дебен съвет 2022 г.“, под-
раздел „Общо събрание и 
кандидати на СЪДИИТЕ 
за избор на член на Вис-
шия съдебен съвет“, как-
то и в Единния портал за 
електронно правосъдие, 
раздел „Избори за члено-
ве на ВСС“.
От регистрираните като 
наблюдатели от Българ-
ския институт за правни 
инициативи на Общото 
събрание присъства Ма-
рия Маринова.
Форумът се провежда в 
зала 1 на Националния 
дворец на културата и се 
излъчва в реално време на 
интернет сайта на ВСС в 
раздел „Онлайн“.


