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Районен съд Козлодуй осъществява правораздавателната си дейност на 
територията на общините Козлодуй и Хайредин и е едно от петте районни 
съдилища, включени в съдебния район на Окръжен съд - Враца. Община 
Козлодуй е с център гр.Козлодуй и обхваща пет населени места на площ 284,874 
кв.км. и с население от 21 180 хил.жители. Община Хайредин е с център 
с.Хайредин и обхваща шест населени места на площ 189,069 кв.км. и с население 
от 5001 жители. 

Особеностите на съдебния район са свързани с факта, че на територията на 
гр.Козлодуй се намира единствената „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, където работят 
около 3700 работници и служители. Намира Държавно предприятие 
„Радиоактивни отпадъци”, където работят около 2000 работници и служители и 
се строи Национално хранилище „Радиоактивни отпадъци”. В града работят две 
полицейски управления – РУ Полиция Козлодуй и РУ Полиция АЕЦ Козлодуй.  
На територията на двете общини в района на съда има 4 действащи социални 
домове – „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ село 
Манастирище, община Хайредин, „Защитено жилище за лица с психични 
разстройства“ село Гложене, община Козлодуй „Дом за пълнолетни лица с 
умствена изостаналост“ село Бутан, община Козлодуй и „Защитено жилище за 
лица с умствена изостаналост“ село Гложене, община Козлодуй. 

Освен развита икономика в района има и развито земеделие, като има 305 
000 дка. обработваема земя, обработвана от около 30 крупни земеделци. 

Община Козлодуй е разположена в северозападната част на Област Враца 
и на север граничи с Румъния. Областния център на общината гр.Враца се 
намира на голяма отдалеченост от 80 км., а най-близкия съд е този в гр.Оряхово, 
който се намира на 30.9 км. Всичко това са фактори обуславящи видовете 
престъпност, граждански взаимоотношения и вида на разглежданите в тази 
връзка дела. 

Районен съд Козлодуй е с утвърден щатен състав от 5 съдии, 1 държавен 
съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията. Към настоящия момент няма 
незаети щатни бройки за съдии. В работата си съдиите не са разпределени по 
състави. Утвърдените за съда щатни бройки са оптимални и достатъчни за 
нормалната организация на правораздавателната дейност, като се отчитат 
постъплението на дела през последните години, добрите показатели по 
отношение на процента приключени дела в 3-месечния срок, както и качеството 
на съдебните актове. Всички годишни доклади за дейността на Районен съд 
Козлодуй, както и резултатите от извършените проверки от Окръжен съд Враца, 
Инспектората към ВСС определят работата на Районен съд Козлодуй, като 
отлична, което говори за професионализма, както на съдиите, така и на 
съдебните служители и за възможността чрез оптимизиране на дейностите на 
всеки от тях и възлагането на допълнителни дейности, да се постигне резултат, 
който други съдилища постигат с повече служители на съдебната 
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администрация. 
Съдебната администрация е структурирана в съответствие с Правилника за 

администрацията в съдилищата. Щатната численост на съдебната администрация 
в Районен съд Козлодуй е 16 щатни бройки, които са заети и към настоящия 
момент се разпределят, както следва: Административен секретар - 1 бр., 
Счетоводител - 1 бр., Системен администратор - домакин - 1 бр., Съдебени 
секретари - 4 бр., Съдебени деловодители - 4 бр., Съдебен деловодител БС - 
архивар - 1 бр., Съдебен деловодител в регистратура той и финансов контрольор 
- 1 бр., Съдебен секретар в СИС –той и касиер - 1 бр., Призовкар - 1 бр., Чистач - 
1 бр. Административният секретар е и служител по сигурността на 
информацията и управление съдебни сгради. 

В съда е налице справедливо и ефективно разпределение на функциите 
между съдебните служители, съвместяване на функции на различни длъжности 
от едно лице. Въведено е работно време на канцелариите, което осигурява 
обслужване на гражданите от 08.00 часа до 17.00 часа без прекъсване. Следва да 
се отбележи, че в голямата си част съдебните служители в Районен съд Козлодуй 
са с дългогодишен стаж в съдебната система и високи професионални качества, 
поради което е постигната много добра организация на административната 
дейност, от което следва, че кадровата обезпеченост е оптимална и не е нужна 
промяна в щатното разписание на съда. 

От представения на 6 юли 2020 г. доклад от работна група при ВСС стана 
ясно, че оптимизирането на съдебната карта ще се изразява основно в 
намаляване броя на съдилищата, както и на щатовете на магистрати и съдебни 
служители. От приложените документи е видно, че тези цели ще бъдат 
постигнати основно посредством обединяване на съдилища и закриване на 
административни структури. 

С настоящото ще се опитаме да изложим нашето становище, защо Районен 
съд Козлодуй не трябва да бъде обединяван с друго съдилище, а да остане като 
самостоятелна действаща съдебна структура. 

Районният съд Козлодуй е реално работеща институция. Съдът се 
помещава в новопостроена за нуждите на съда сграда, която е модерна и 
функционална и отговаря напълно на изискванията и нуждите на съвременното 
модерно правораздаване. Сградата на съда е построена през 2010г. и е със 
застроена площ  от 489.20 кв.м. и разгъната застроена площ 2332.70 кв.м., 
състояща се от сутерен и пет офисни етажа, с два входа. В нея се помещават РП-
Козлодуй, Служба по вписванията, на която е осигурено помещение за архив, 
Пробационна служба. Сградата разполага с обособено помещение за арестанти, 
както и помещение за служителите на „Областно звено за охрана на органите на 
съдебната власт”. В съда е обособено и обзаведено помещение за Адвокатска 
стая. 

През 2017г. съдът участва като пилотен съд по проект „Укрепване на 
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правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на 
правосъдието за деца” по тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската 
програма за сътрудничество и беше изградено и предоставено на съда 
помещение за щадящо изслушване и разпит на деца в конфликт със закона, 
т.нар. „Синя стая”. 

Съдът активно участва в социалния живот на общината. Ежегодно в съда 
се провежда ден на отворени врати, който се посещава от много граждани и 
ученици. Тези дни не преминават формално, а протичат при голям интерес. 
Съдиите участват в образователна програма „Съдебна власт – информиран избор 
и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” съвместно с Районна 
прокуратура – Козлодуй и три от училищата на територията на гр.Козлодуй с 
тенденция в проекта да се включат още училища от територията на съдебния 
район. 

Съдът активно присъства и в интернет пространството със своят обновен 
сайт, чрез който предоставя полезна и актуална информация за своята дейност и 
за достъпните за гражданите съдебни процедури.  

Съгласно определените от ВСС критерии, един от основните е географски 
- разстояния и достъпност на обществения транспорт. В резултат на прилагането 
на този метод са определени двойките съдилища, които попадат в първата 
категория, съгласно изчисленото относително разстояние - най-краткото 
разстояние между съответния Районен съд и съседен Районен съд, изчислено на 
база разстоянията между този РС и всички останали РС в рамките на 
апелативния район. От приложената към Доклада за значението на Районните 
съдилища в структурата на съдебната система таблица с определените двойки от 
съдилища е видно, че Районен съд Козлодуй е поставен в двойка с Районен съд 
Оряхово. Действително разстоянието между двете съдебни институции е 30.9 км. 

Считаме, че основен критерий следва да бъде не разстоянието между две 
съдилища, а населените места, чийто жители очакват да получат достъп до 
правосъдие наравно с всички граждани на Република България. Тук е мястото да 
се отбележи, че тази отдалеченост от около и над 30 км. и липсата на ежедневни 
автобусни линии, наред с недобрата и остаряла инфраструктура на пътищата в 
района, налагат извода, че при промяна на съдебната карта и обединяване на 
Районен съд Козлодуй с друг, би ограничило достъпа до правосъдие на всички 
жители на общините Козлодуй и Хайредин. Считаме, че това ще лиши 
гражданите от достъп до правосъдие и в никакъв случай не би се постигнал 
целения ефект на предстоящата съдебна реформа. 

Обстоятелството, че в района на районен съ Козлодуй се намира 
стратегическия обект „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, ДП РАО и се строи НХ РАО, които 
са от изключителна важност за икономическото развитие на България, 
предполага в района да съществува и работи самостоятелен съд, като символ на 
законността  и държавността. 
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Реформа в съдебната система следва да има, но тя трябва да е насочена 
към подобряване обслужването на гражданите, а не в създаване на затруднения 
за тях. Тя трябва да е свързана с бързина и ефективност в правораздаването, а не 
в окрупняване на съдебните райони и по този начин създаване на условия за 
един по - бавен процес, по-висока безработица и най- вече - практическо 
премахване на правото на защита за много голяма част от населението на две 
български общини. Положителен ефект би могъл да се постигне, чрез 
прецизиране и оптимизиране, а не и чрез прибързани и непрецизирани 
радикални действия.  

Уважаеми дами и господа, предвид всички изложени съображения, ние, 
всички съдии и служители в Районен съд Козлодуй считаме, че така 
предложения вариант за преструктуриране на съдебната карта, ще доведе до 
отрицателен ефект и заставаме твърдо на позиция, че Районен съд Козлодуй 
следва да запази мястото си като самостоятелен районен съд на съдебната карта 
на Република България. 

За да не бъдем голословни си позволихме да запознаем институциите и 
местната власт с предоставените ни работни материали, свързани с 
предстоящата реорганизация на съдебната карта на Република България, като ги 
помолихме и те да изразят своите становища, които прилагаме. 

 
С уважение Районен съд Козлодуй 

 


