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С Т А Н О В И Щ Е
на съдиите при Районен съд - Кърджали, 

относно Доклад по Модел №4

На 02.06.2021 г. се проведе Общо събрание на съдиите при 
Районен съд - Кърджали, на което всеки съдия изрази своето становище по 
публикувания на интернет страницата на ВСС Доклад по Модел №4. 
Всички съдии единодушно подкрепиха модела, намирайки, че същият 
решава два отдавна наболели проблема, касаещи високата натовареност на 
областните районни съдилища, както и изравняване натовареността между 
съдиите в съдилищата от съответния съдебен район. Изложените в доклада 
по Модел №4 мерки и статистически данни сочат, че предлаганите промени 
са базирани на задълбочен анализ на проблемите, свързани с натовареността 
на съдиите в районните съдилища. Освен изложеното, съдиите намират 
модела и за справедлив, тъй като най-натоварените съдии, получаващи най- 
ниско възнаграждение, ще бъдат по-малко, което ще повиши и качеството 
на работата им, без да се отрази негативно на професионалната им 
квалификация. Нещо повече, обсъжданият модел ще даде възможност за 
създаване на специализация на всички районни съдии от съдебен район 
Кърджали, което ще допринесе за повишаване на квалификацията им и за 
изготвяне на качествени, правно аргументирани съдебни актове.

Съдиите изразиха много добро отношение и към новите правила за 
провеждане на конкурс за повишаване на кандидати от съответния съдебен 
район, намирайки, че по този начин повишаването ще става много по- 
бързо, както и ще намали броя на съдиите, които участват в конкурси за 
съдилища, близки до постоянното им местожителство.

Не на последно място следва да се отбележи, че моделът ще 
облекчи работата на съдебните служители при областния районен съд, 
които към момента са многократно по-натоварени от служителите в другите 
районни съдилища.
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Здравейте! Изпращаме становище на съдиите от Районен съд - Кърджали във връзка с Доклад по Модел 4. 
Успешен ден!
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