
Управленският и правен елит умува пет часа за съдебна палата 
 

Завчера се проведе заседание на постоянната комисия по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол на Общинския съвет - 
Разград. На него бяха поканени и присъстваха ръководителите на съда – Окръжен, 
Районен и Административен, на прокуратурата – Окръжна и Районна, следствието, 
полицията, службата по пробация, кмета на общината, областният управител. В 
заседанието взе участие и секретарят на Министерството на правосъдието – г-н 
Георгиев. 
Обсъди се въпросът за съдебната палата в Разград. Това е сградата на някогашния 
Окръжен народен съвет, която от 1992 година е предоставена по Закона за наемните 
отношения за Окръжен съд, Районен съд, Окръжна прокуратура и Районна 
прокуратура. 
Преди година прокуратурата се изнесе в сградата на някогашния хотел „Абритус“, но 
пък се създаде Административен съд. Той временно е настанен в същата сграда, 
където са следствието и „Следствени арести“. 
Третият етаж на съдебната палата бучи празен година време, покривът на сградата 
тече, съдебното обслужване на гражданите е под всякаква критика – съдиите са по 
двама в стая, няма помещения нито за адвокати, нито за прокурори, нито за 
съдебните заседатели... 
Министерството на правосъдието неколкократно е правило предложение до 
Общинския съвет в Разград да се предостави цялата сграда безвъзмездно за срок от 
10 години като се ангажира да ремонтира покрива, фасадата и постави асансьор. 
Ремонтът възлиза на около 500 000 лв., които ще осигури правосъдното 
министерство. И тогава министерството в качеството му на разпоредител на 
имуществото на съдебната власт ще разпредели настаняването на съдебните 
институции в имота. Най-вероятно е там да се настани Административният съд.  
Срещу това възразиха председателят на Окръжния съд – Колчагов, председателят на 
съвета на адвокатската колегия – Емил Николов, част от съветниците.  
Представителят на кмета на общината – зам.-кметът Любомир Цонев /по-късно в 
работата се включи и Денчо Бояджиев/ настояваха държавата да предостави на 
общината равностойна собственост – каквито са сградата на някогашните 
профсъюзи, Домът на армията, сградата на някогашното Военно окръжие и 
Студентското общежитие. 
След петчасово заседание комисията реши да предложи на съветниците да вземат 
решение, че общината ще предостави имота си на Министерството на правосъдието, 
само ако получи равностойна сграда – държавна собственост.  
Според обичайната практика в България това е минимум една година размяна на 
писма и срещи на високо и по-ниско равнище. Нито може да почне ремонт на 
съдебната палата, нито обслужването на гражданите ще се подобри. Докато мъдрите 
се намъдруват, покривът може да падне. 
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