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УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

През месец март 2021 г. магистратите от Районен съд Левски 
подкрепихме инициативата на над 500 съдии против реформа на съдебната 
карта по т.нар. „Модел 4“, предвиждащ промяна на родовата подсъдност 
по граждански, търговски и наказателни дела и превръщането на 
окръжните съдилища в основни първоинстанционни съдилища.

В публикувания в края на месец май 2021 г. на интернет-страницата 
на ВСС доклад за модел 4 липсва принципна разлика между първоначално 
обявените през м.февруари параметри на модел 4 и тези, описани в 
доклада. Поради тази причина основните възражения, съдържащи се в 
становището от м.март, са валидни и към настоящия момент. 
Настояваме това становище, като изразяващо позицията на значителна 
част от съдиите в Република България, да бъде взето предвид при 
предстоящите обсъждания на доклада по модел 4.

Смятаме, че модел 4 се базира на изцяло погрешна концепция за 
посоката на развитие на съдебната система и би довел до значително 
влошаване на качеството и бързината на правосъдието, до хаос в 
организацията на работа на съдилищата и до затрудняване на достъпа до 
правосъдие. Реформата на съдебната карта трябва да бъде в точно обратна 
посока, като се търсят решения за увеличаване на работата и 
натоварването на малките съдилища и пренасочване на повече дела към 
тях, съответно евентуално и на съдии и персонал.



Присъединяваме се категорично към съображенията и 
аргументите, изложени детайлно в становището от 03,06.2021 г, на 
Съюза на съдиите в България срещу избрания от Пленума на Висшия 
съдебен съвет Модел 4 за оптимизация на съдебната карта и реорганизация 
на съдилищата в Република България.
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