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Б Р Е З Н И Ш К И  Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д  
гр.  Брезник, ул. ”Пролетарска”  № 4, тел.  0777 9 86 84, факс: 0886 85 92 24, E-mail: rs_breznik@mail.bg 

 
 

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА РАЙОНЕН СЪД - БРЕЗНИК 
 

ГЕОГРАФИЯ: 
 
Град Брезник е разположен в Брезнишката котловина, на 750 

метра надморска височина. Споменава се като животновъдно селище в 
края на XVII век, при похода на австрийците след разгрома на турците при 
Виена. След освобождението е околийски център и пазарище за селата от 
котловината.  

Градът се намира в историко - географската и етнографската 
област Граово. Брезник е център на нейния северозападен край - Горно 
Граово, а Перник на югоизточния - Долно Граово. По тази особеност 
областта се простира от село Студена до връх Любаш и е оградена от 
планините Витоша, Голо Бърдо, Рудина, Ерулска, Любаш, хълма Букова 
глава /през него преминава шосето за Трън/, Завалска, Вискяр и Люлин. 
Границата между двете части на Граово е по линията на селата Селищен 
Дол, Пали Лула, Велковци и Вискяр. 

Брезнишкото поле представлява заравнена котловина с надморска 
височина 700 метра, разделена в направление югоизток - северозапад от 
хълмовете Стража, Брезнишко бърдо, Гребен и Црънча. Тези хълмове в 
реда на изброяване постепенно се издигат и прерастват в главното било на 
Завалската планина. Брезнишката част на Граово се отводнява от Конска 
или Граовската река, която води началото си от Завалската планина и се 
влива в Струма при град Батановци. Тя минава покрай село Конска в 
Брезнишкото поле, вероятно то дължи на нея името си. Минаващият през 
град Брезник поток е ляв приток на река Конска. По планините, ограждащи 
полето, и на билата на хълмовете, които го пресичат, има засадена 
предимно в годините на социализма гора, иначе полето е голо, а сега почти 
не се и обработва. Зимата е относително студена, лятото е прохладно, най-
много дъжд пада пролет и есен. Денонощната амплитуда е голяма през 
всички сезони. 
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ИСТОРИЯ: 
 
“Цар Асен 927 - 967… След това се издигна друг цар на име 

Селевкия и неговото прозвище бе Симеклит. И този прочее излезе от 
планините, наречени Витоша, и отиде на полето, наречено Романия. 
И този създаде пет града на българската земя Пловдив, Срем, Брезник, 
Средец и Ниш. Царува цар Селевкия 37 години и завърши своя живот 
под града Брезник…” 

Из “Сказание за Енох Исая” 
 
Брезник е град с хилядолетна история. Той е един от петте 

български града, основан от Цар Петър, заедно с Ниш, Пловдив, Средец и 
Срем. От известните ни досега, макар и оскъдни, исторически писмени и 
археологически данни се вижда, че Брезнишко има богато историческо 
минало. Налице са материални останки още от епохата на траките от 
първото хилядолетие до Хр. Интензивен живот тук е имало и през 
римската императорска епоха, както може да се заключи от многобройните 
оброчни плочки и пластични изображения, надгробни могили и монетни 
находища. 

От епохата на Втората българска държава и османското 
владичество са запазени руини, църкви и манастири, повечето от които за 
съжаление са обезличени от времето. С интересни събития е наситена и 
епохата на Възраждането - откъдето се вижда какъв е бил животът на 
населението и борбите му срещу притесненията на османската власт. 

За името на града се носят предания и легенди. Според някои, 
градът е взел името на брезите. Стара легенда разказва, че някога брезите 
са били нимфи и се подигравали със зефира, че той бил тромав и не можел 
да ги стигне, танцувайки своя вихрен танц. Зефирът бил любимец на една 
богиня и й се оплакал. За да го утеши, тя наказала нимфите да не се 
мръднат никога вече от това място и те останали да живеят, но като 
дървета. Това са нежно трепкащите, игриви и красиви, стройни брези на 
Бърдото.  

                     
В новосъздаденото през 1878 година Княжество България 

управлението на местната съдебна власт е възложено на окръжни 
съдилища. През 1879 година към пределите на Княжеството е присъединен 
и Трънския край, като през месец май същата година е създаден Трънски 
административен окръг, в пределите на който са включени Трънска, 
Брезнишка и Царибродска околии. 

Мирови съд в град Брезник е съществувал за периода от 1880 до 
1911 година, като се  помещава в къща „Дортулова” – където в момента се 
намира кантората на Нотариус Александър Цветанов. В територията на 
Мирови съд – град Брезник влизат населените места: гр. Брезник, с. Табан 
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/Соф./, с. Красава, с. Расник, с. Бабица, с. Вискяр, с. Ракита /Соф./,  с. 
Гигинци, с. Неделище /Соф./, с. Гоз, с. Ребро, с. Сопица, с. Беренде, с. 
Горни Романци, с. Гургулят /Соф./, с. Велковци, с. Ярловци, с. Конска, с. 
Чуковезер /Соф./, с. Владиславци /Соф./, с. Проданча, с. Ноевци, с. 
Бегуновци, с. Габер /Соф./, с. Зидарци, с. Чепино, с. Драготинци /Соф./, с. 
Брусник, с. Кошарево, с. Чорул, с. Долни Романци, с. Слаковци, с. 
Кривонос, с. Долна Секирна, с. Светля, с. Лялинци, с. Ново село /Соф./, с. 
Кошарево, с. Мисловщица, с. Мещица, с. Извор, с. Радуловци /Соф./, с. 
Радуй, с. Садовик, с. Ярославци, с. Алдомировци /Соф./, с. Сирищник, с. 
Видрица, с. Ковачевци, с. Габров дол, с. Ракита, с. Завала, с. Пищане, с. 
Чепино, с. Кърнул /Соф./,  с. Гърло, с. Братушково /Соф./, с. Муртинци, с. 
Несла /Соф./, с. Банище, с. Ярджиловци, с. Режанци, с. Арзан, с. 
Станьовци, с. Калотинци, с. Ялботина, с. Росоман /Соф./, с. Раковица 
/Соф./, с. Цацуровци /Соф./, с. Садовик, с. Златуша /Соф./, с. Бахалин 
/Соф./, с. Братушково /Соф./, с. Повалиръж /Соф./, с. Расник, с. Витановци 
/извадката е направена от Фонд № 147 К, Инвентарен опис № 1 на 
делата за постоянно запазване в ОДА – Перник; Описът включва 
материали от 1880 година до 1911 година на Мирови съд - Брезник/.   

През 1891 година І – ви Мирови съдия е бил Димо Т. Керанов, ІІ – 
ри Мирови съдия -Янко Пашанков при Брезнишки мирови съд, видно от 
писмо на Трънски окръжен съд изх. № 1706/28.05.1891 г., акт за уволнение 
на ІІ – ри Мирови съдия, опис на документите и делата, предадени на І – ви 
Мирови съдия, писмо на Трънски окръжен съд изх. № 2039/15.06.1891 г. 
/извадката е направена от Фонд № 242 К, Инвентарен опис № 1, а. е. 23 
на делата за постоянно запазване в ЦДА – София; Преписки между 
Министерство на правосъдието и Трънския окръжен съд по закриването 
на ІІ Брезнишко мирово съдилище 1891 г./. 

Започналите през 1934 година промени на няколко пъти засягат и 
статута на Трънския съд. През същата година той е преобразуван в 
Околийски към Софийски окръжен съд. С Окръжно на Министерство на 
правосъдието от 04.03.1939 година е определен района на Трънски 
областен съд, като в него са включени Трънско и Брезнишко околийски 
съдилища, както и част от селата на Радомирска околия. Към Брезнишкия 
съд са включени селата Делян и Златуша от Хераковска община на 
Софийска околия и село Повалиръж от Алдомировска община на 
Сливнишка околия. 

С Постановление на Министерски съвет от 17.10.1934 година е 
приета Наредба – закон за изменение и допълнение на Закона за 
гражданското съдопроизводство, съгласно която мировите съдилища 
стават околийски. 

 Съобразно тази наредба, Брезнишкият мирови съд продължава 
дейността си като околийски съд до 1952 година. С Указ 451 на 
Президиума на Народното събрание от 1952 година околийските съдилища 
се преименуват на народни съдилища /Известие на Президиума на 
Народното събрание, бр. 92 от 07.09.1952 г./. Околийските народни 
съдилища разглеждат граждански, наказателни, нотариални, съдебно – 
изпълнителни дела, регистрират кооперативни сдружения и други 
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/Извадката е направена от фонд № 452, инвентарен опис № 1 на делата 
за постоянно запазване, включващи материали от 1940 година до 1955 
година на Държавен архив – Перник и се установява, че в Брезник е имало 
Околийски съд от 1934 година до 1952 година и Народен съд от 1953 
година до 1956 година./.  

За дейността на Брезнишки околийски съд има написани доклади, 
които свидетелствуват за огромната натовареност на съдебния район, а 
именно: 

- Доклад от съдебния инспектор Михал Семерджиев до 
Министъра на правосъдието за извършена ревизия по дейността на 
Брезнишкия околийски съд – 1938 г. /извадката е направена от Фонд № 
242 К, Инвентарен опис № 3, а. е. 174 на делата за постоянно запазване в 
ЦДА – София/. Околийски съдия през този период от време е Нестор 
Лютов, като преди него е  Владимир Мушмов. 

- Доклад от Христо Д. Манев – инспектор на съдиите – 
изпълнители до Министъра на правосъдието за извършена ревизия по 
дейността на Брезнишкия съдебно – изпълнителен участък – 1938 г. 
/извадката е направена от Фонд № 242 К, Инвентарен опис № 3, а. е. 201 
на делата за постоянно запазване в ЦДА – София/. Съдия – изпълнител 
през този период от време е Христо Константинов Георгиев. 

- Доклад от съдебния инспектор Атанас Илиев до Министъра на 
правосъдието за извършена ревизия по дейността на Брезнишкия 
околийски съд – 1940 г. /извадката е направена от Фонд № 242 К, 
Инвентарен опис № 3, а. е. 360 на делата за постоянно запазване в ЦДА – 
София/. Околийски съдия през този период от време е  Тодор Кочев, като 
преди него е  Нестор Лютов. 

- Доклад  от инспектора на нотариусите Драгомир П. Стоилов до 
Министъра на правосъдието за извършена ревизия по дейността на 
нотариуса при Брезнишкия околийски съд – 1941 г. /извадката е 
направена от Фонд № 242 К, Инвентарен опис № 3, а. е. 563 на делата за 
постоянно запазване в ЦДА – София/. Функциите на нотариус са били 
изпълнявани от околийския съдия.  

От разкритото съдържание на делата се установява, че 
документите им отразяват предимно фирмени дела за регистрирането на 
кооперациите в съда през 1948 – 1949 година, преобразуването на 
всестранните кооперации в потребителни през 1952 година, обединението 
на трудово – производителните кооперации в Брезник през 1952 година. 
Документите дават информация и за образуването на кооперациите 
/Кредитни, всестранни, трудово – производителни/, отделите „ТКЗС” към 
всестранните кооперации. Някои фирмени дела /а. е. 1, 8, 13, 18 и 25/ 
съдържат данни и за внесените в ТКЗС имоти, добитък, инвентар от 
членовете  учредители. 

От 1949 до 1951 година /включително/ в Околийския съд в град 
Брезник работи Станка Александрова Соколова по баща Чеканска от град 
Брезник. Съдът се помещава в една двуетажна сграда до площада на града, 
срещу банката. На първия етаж се намира заседателната зала, а на втория 
етаж - кабинетът на съдията и канцелариите. В съда  се разглеждат 
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всякакви дела: граждански, наказателни и административни. Тогавашният 
колектив се състои от 11 /единадесет/ човека както следва: Съдия – Крум 
Радойков; Администратор – Йордан от с. Режанци; Секретар – Станка 
Чеканска; Нотариус – Евлоги Георгиев; Деловодители – Пенка Античкина 
и Евдокия Македонска; Архивар – Райна Каракачанска; Адвокати – Стоил 
Димитров, Михаил Васев и Добри Козарев, Викач – Асен. През този 
период от време в Брезник няма прокурор и когато  се разглеждат дела от 
общ характер /ОХД/, идва прокурор от Трън – Стоян Стоянов. 

В територията на Околийски съд и Народен съд - Брезник влизат 
населените места: гр. Брезник, с. Режанци, с. Станьовци, с. Велковци, с. 
Бегуновци, с. Долна Секирна, с. Сопица, с. Видрица, с. Душинци, с. 
Брусник, с. Гигинци, с. Горни Романци, с. Пищане, с. Гърло, с. Горна 
Секирна, с. Ръждавец, с. Слаковци, с. Конска, с. Ноевци, с. Радуй, с. 
Вискяр, с. Габров дол, с. Ракита, с. Бабица, с. Садовик, с. Ярославци, с. 
Долни Романци, с. Красава, с. Расник, с. Банище, с. Ребро, с. Гоз. 

Петър Хранов е първият юрист от Брезник. Роден е през 1868 
година. Средното и висшето си образование получава в София. Години 
наред е съдия. Около 1920 година е кмет на града. Ползва се  с уважението 
и доверието на своите съграждани. 

 
В Брезнишкия околийски съд през 1939 година работят адв. 

Стоил Димитров, адв. Симеонов, Борис Модев, Ванчо Енин - пропускар в 
съда, Гиго Гъргуров – ходатай, Асен Симов, Георги Калев, Борис Хранов – 
секретар, Евлоги Величков – секретар, Мита Ленин, Асен Анин – викач в 
съда, адв. Михал Георгиев. 
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През 1955 – 1956 година в съда работят Васка Васева, Евлоги 

Величков, Асен Расилния, Виолета Керчева – дъщеря на Йордан Пайчев, 
Минка Ковачева като секретар, като след нейното пенсиониране на  
мястото й е назначена Жана Кръстева, която преди това е  деловодител в 
съда. През 1957 година Жана Кръстева записва да учи право. 
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Евлоги Григоров Величков работи в съда в град Брезник от 1918  
до 1959 година на длъжност „Секретар”. Тогава той е на 16 години, с 
завършен трети клас като образователна степен, която отговаря на 
днешния седми клас. Когато закриват съда през 1959 година в Брезник, му 
предлагат работа в Пернишкия народен съд, но Евлоги Величков излиза в 
пенсия. 

 
               От 1943 до 1945 година Околийски съдия в Брезник е Велчо 
Георгиев Йолов, през 1946 година -  Любомир Николов, от 1947 до 1950 
година - Никола Ф. Киндеков, Кирил Тюлев и Крум Таков Радойков. От 
1950 до 1955 година по нотариалните актове фигурира само името на 
Околийски съдия Крум Таков Радойков. От 1955 до 1956 година Народен 
съдия е  Васил Петров Апостолов, от 1956  до 1958 година -  Иван Лилов 
Иванов. 

 Председатели на съда са  Крум Радойков, Васил Апостолов, Иван 
Лилов, при който през 1959 година съдът в град Брезник се закрива. 
Брезнишката околия се разваля четири години преди да се закрие съдът. 
Във въпросната 1959 година съдът се помещава на мястото на пощата, а 
преди това - на мястото на автогарата в град Брезник. 

Народният съд в град Брезник се помещава в къщата на Сандо 
Симин. 
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А ето и откъс от документалната повест „Звезди над мостовете” с 
автори Андрей Михайлов и Ванко Стратиев, издателство „Партизат” – град 
София, 1983 година. 

СЪДИИТЕ: 
„Народният съд заседаваше в залата на ДНА, може би 

единствената и най – прилична по онова време. Завесите на прозорците 
едва процеждаха светлината на февруарския ден, дъбовият паркет 
блестеше под лъчите на огромни полилеи…..Той откри заседанията си на 
12 февруари. Навън бе студено, зимата още тлееше…..Брезник не усещаше 
февруарския студ…..Съдиите зад маса, покрита с червено сукно, се мъчеха 
да прикрият под строга маска обзелото ги вълнение…..Един от секретарите 
на съда беше Иван Василев Енин. Спокоен и разсъдлив човек, той бе 
работил дълги години като съдебен чиновник и познаваше добре 
правораздаването…..В състава на Народния съд Българският земеделски 
народен съюз беше представен от известния на гражданството 
единнофронтовец Петър Ангелов, по прякор Каракачански…..И съдиите и 
хората, които бяха в залата или се тълпяха отвън, особено уважаваха най – 
младия от членовете на съда – партизанина Дешо…..Единствената жена – 
член на Народния съд, бе Вера Якимова – Пирчина…..Спокойни и 
съсредоточени, народният обвинител Владимир Петров и председателят на 
съда В. Цветанов внасяха деловитост в заседанията на съда…..” 

ПОДСЪДИМИТЕ: 
„Под съдебна отговорност бяха привлечени 41 подсъдими – 

бивши управници, фашизирани агенти, подофицери и полицаи, 
извършвали убийства на народни борци; кметове и други лица, свързани с 
фашистката власт – провокатори и доносчици, браннически командири и 
обикновени бранници с конкретни действия в услуга на властта. Съдът 
трябваше да разпита 149 свидетели от цялата Брезнишка околия, изпитали 
сами или видели ужасните изтезания, побоища и убийства на народни 
борци…..” 

През 1944 година народен обвинител е Владимир Петров 
Николов, с изпълнителни дела се занимава Нено Х. Минчев. 

През 1945 година съставът на съда се състои от: Председател – 
Васил Цветанов и членове - Андрей Михайлов Андреев, Крум Савов, Вера 
Стоянова, Петър Ангелов; народен обвинител - Владимир Петров; 
секретари – Иван Василев и Борис Модев; по изпълнителни дела е Асен 
Николов П. Георгиев /извадката е направена от Фонд № 1449 „Народен 
съд”, Инвентарен опис № 1, а. е. от 652 до 659 на делата за постоянно 
запазване в ЦДА – София; документи на Брезнишки народен съд – І – ви 
състав, Дело № 1, съдържащи: обвинителен акт; присъда; мотиви; 
протокол от съдебни заседания; имена, дати, години и място на раждане 
на отделни подсъдими; общи материали и Фонд № 537 К, Инвентарен 
опис № 1, а. е. 129 /Списък на съдиите, членове на Сдружението на 
българските съдии с посочена длъжност и месторабота 1937 г. – 1945 г./. 

Със Заповед № 80/11.04.1996 г. на основание Решение № 
26/09.04.1996 на Общинския съвет - Брезник, с Протокол № 5/09.04.1996 г. 
е предоставено за безвъзмездно ползване и стопанисване за неопределено 
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време на Министерство на правосъдието – град София за организиране на 
дейността на Районен съд, Районна прокуратура, Нотариална служба, 
Съдия – изпълнител и други обслужващи дейността служби недвижим 
имот – цяла сграда на бивша „Детска ясла”, находяща се в град Брезник, 
ул. „Радослав Григоров” № 10. 

 
С Протокол № 5 от заседанието на Висш съдебен съвет – град 

София, проведено на 07.12.1996 г. се РАЗКРИВА Районен съд в град 
Брезник, Софийска област, считано от 01.07.1996 г., със съдебен район 
Община Брезник и включените към нея места, като същите бъдат 
изключени от съдебния район на Районен съд – Перник. В същото Решение 
на Висш съдебен съвет – град София е определен броя на съдиите в 
Районен съд – Брезник, а именно един брой съдия – председател на 
Районния съд. 

    
Извадка от информационен всекидневник „Съперник”, 29 

октомври 1998 година, брой 196/1596/ година VІІ с автор Калинка 
Пенчева: 

„Половин вековен съдебен звънец ще слага ред в залата на съда”  
- Куп видни особи се събраха в Брезник – Министърът на правосъдието и 
правната евроинтеграция Васил Гоцев, Председателят на Окръжен съд – 
Перник – Петър Михайлов, Заместник областният управител – Чародей 
Чернев, Кмета на град Брезник – Георги Михайлов, Главният прокурор – 
Иван Татарчев, Директорът на Национална следствена служба Бойко 
Рашков, Заместник главният прокурор на Републиката, Депутатът от ОДС 
Пламен Стоилов, Директорът на РДВР полк. Малин Стоилов, Кметът на 
Брезник, Окръжният прокурор – Марияна Борисова, служители на 
Прокуратурата, Следствието, Полицията и други... 
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С Договор № 93 – 00 – 271/03.12.2008 г. за дарение на недвижим 

имот Община Брезник, представлявана от Кмета – инж. Христо Димитров 
Миленков и София Георгиева Първанова – главен счетоводител, ДАРЯВА 
на Министерство на правосъдието – град София, представлявано от 
Министъра Миглена Янакиева Тачева, недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ УПИ ХІІ – „За административно и делово 
обслужване”, кв. 30 по Регулационния план на град Брезник, ул. 
„Пролетарска” № 4, с площ от 2 826 кв. м., заедно с построената в имота 
масивна сграда /бивша детска ясла – АОС № 17/А/11.10.1996 г./, с РЗП от 
1 588 кв. м., за нуждите на Районен съд, Районна прокуратура и Служба по 
вписванията в град Брезник. Същият е вписан в „Служба по вписванията” 
– град Брезник – Вх. регистър № 814/11.12.2008, вписан под № 120, т. ІІІ, 
партидна книга том 43; 6329. С приемо – предавателен протокол от 
15.12.2008 г. Община Брезник, представлявана от Кмета – инж. Христо 
Димитров Миленков и София Георгиева Първанова – Главен счетоводител, 
ПРЕДАВА недвижимия имот на Роман Тодоров Николов – 
Административен ръководител – Председател на Районен съд – град 
Брезник и Елизабета Сашова Никифорова – Административен секретар. 

Съгласно извлечение от Протокол № 40 от заседание на Висш 
съдебен съвет – град София, проведено на 27.12.1996 г. София,  Методи 
Крумов Величков – Съдия в Районен съд – Перник е преназначен за 
Председател на Районен съд – град Брезник. С Акт за напускане от 
длъжност от 20.06.2005 г. Методи Крумов Величков /на основание 
Протокол № 19/15.06.2005 г. на Висш съдебен съвет/ освобождава 
длъжността „Председател” на Районен съд – град Брезник и се премества 
на длъжност „Съдия” в Окръжен съд – Перник.  
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Съгласно извлечение от Протокол № 46 от заседание на Висш 

съдебен съвет – град София, проведено на 16.12.2010 г. Роман Тодоров 
Николов е назначен на длъжността „Административен ръководител – 
Председател” на Районен съд – град Брезник и същият изпълнява тази 
длъжност и до настоящия момент. Роман Тодоров Николов е  „Съдебен 
кандидат” в Окръжен съд – град Перник от 06.05.1997 г. до 05.05.1998 г., 
„Съдия – изпълнител” в Районен съд – град Брезник от 01.07.1998 г. до 
21.03.2000 г., „Районен съдия” в Районен съд – град Брезник от 21.03.2000 
г. до 20.06.2005 г. и „Административен ръководител – Председател” на 
Районен съд – град Брезник от 20.06.2005 г. до настоящия момент. 

 
От 1998 г. до 2011 г. в Районен съд - Брезник  работят следните 

магистрати и съдебни служители: Петър Веселинов Боснешки – „Районен 
съдия” от 01.07.2005 г. до 03.01.2010 г.,  Каролина Петрова Карамфилова – 
„Съдия – изпълнител” от 21.03.2000 г. до 01.03.2001 г., Мария 
Венциславова Милушева – „Съдия – изпълнител” от 02.08.2004 г. до 
09.05.2005 г., Марина Петрова Симеонова – „Държавен съдия – 
изпълнител” от 12.03.2001 г. до 05.12.2006 г., Камен Петров Кръстев – 
„Съдия по вписванията” от 29.12.2008 г. до 06.01.2010 г., Десислава 
Каменова Павлова – „Съдия по вписванията” от 21.06.2004 г. до 29.04.2011 
г. и съдебни служители Трифон Иванов Станков – „Пазач, невъоръжена 
охрана” от 29.10.1997 г. до 21.10.1998 г., Йордан Георгиев Стоянов – 
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„Невъоръжена охрана” от 14.08.1998 г. до 30.12.2005 г., Райна Антонова 
Евтимова – „Разносвач на призовки и съдебни книжа, той и чистач” от 
20.04.2000 г. до 28.08.2000 г., Даниела Стефанова Кузева – „Съдебен 
деловодител” от 17.08.1998 г. до 13.07.2007 г., Цветелина Асенова 
Димитрова – „Съдебен деловодител” от 05.03.2008 г. до 19.09.2008 г., 
Стефанка Стефанова Миленкова – „Секретар в съдебно – изпълнителна 
служба” от 17.08.1998 г. до 10.09.2010 г., Гергана Спасова Ачанова – 
„Съдебен секретар - протоколист” от 16.01.2006 г. до 18.10.2011 г.   

      
Към настоящият момент в Районен съд – град Брезник работят 

следните магистрати и съдебни служители: Веселин Кирилов Хайдушки – 
„Районен съдия” от 02.05.2006 г., 

        
Кристиан Божидаров Петров – „Районен съдия” от 10.03.2010 г., Елена 
Георгиева Величкова – „Държавен съдия – изпълнител” от 04.04.2007 г., 
Ели Иванова Кръстева – „Съдия по вписванията” от 19.05.2011 г. и 
съдебни служители Елизабета Сашова Никифорова – Ирикова – 
„Административен секретар” от 14.08.1998 г., Илиана Антонова Мончева – 
„Главен счетоводител” от 20.01.1997 г., Марияна Рангелова Гигова – 
„Завеждащ служба „Съдебни секретари” от 14.08.1998 г., Людмила 
Аспарухова Георгиева – „Съдебен секретар” от 28.12.2011 г., Елисавета 
Динчова Стоименова – „Съдебен деловодител – съдебно – изпълнителна 
служба” от 14.08.1998 г., Лиляна Владимирова Петрова – „Касиер” от 
04.03.2008 г., Николина Гочева Нейчева – „Системен администратор – І – 
ва степен”, от 02.02.2009 г., Ирена Иванова Захаринова – „Съдебен 
деловодител” от 07.11.2006 г., Милена Лозанова Асенова – „Съдебен 
деловодител” от 01.11.2006 г., Йоанна Петрова Якимова – „Съдебен 
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архивар” и Бюро „Съдимост”, от 01.11.2006 г., Славчо Иванов Методиев – 
„Работник, поддръжка сгради – Огняр”, от 22.10.1998 г., Марияна 
Георгиева Ставрева – „Призовкар” от 28.08.2000 г., Йорданка Борисова 
Стаменова – „Чистач” от 04.03.2008 г. 

От 1998 г. до 2010 г. в Районна прокуратура - Брезник  работят 
следните прокурори и служители: Емил Крумов Владимиров – „Районен 
прокурор” от 01.04.1998 г. до 01.02.2002 г., Албена Михайлова Стоилова – 
„Районен прокурор” от 01.02.2002 г. до 14.02.2010 г., Бисер Стефанов 
Кирилов – „Прокурор” от 04.06.2001 г. до 20.10.2005 г., Аделина 
Вергилова Борисова – Алексиева – „Прокурор” от 20.10.2005 г. до 
30.05.2006 г., Веселина Сашова Петкова – „Съдебен деловодител”, 
Елисавета Димитрова Бараклийска – „Съдебен деловодител”. 

Към настоящия момент в Районна прокуратура – град Брезник 
работят следните прокурори и служители: Николай Иванов Иванов – 
„Прокурор” от 01.05.2006 г., от 15.02.2010 г. до 01.06.2010 г. е бил 
изпълняващ функциите „Административен ръководител – Районен 
прокурор” на Районна прокуратура – град Брезник и от 01.06.2010 г. до 
настоящата 2013 година е „Административен ръководител – Районен 
прокурор” на Районна прокуратура – град Брезник, Албена Георгиева 
Терзийска – „Прокурор” от 01.02.2006 г., Сашка Софрониева Кирилова – 
„Главен счетоводител”, Даниела Стефанова Кузева – „Съдебен 
деловодител”, Цветан Александров Цветанов – „Съдебен деловодител”, 
Яна Светославова Тодорова – „Съдебен деловодител”, Бистра Новкова 
Кръстева – „Съдебен секретар”, Валентина Георгиева Лазарова – 
„Призовкар”. 

От 1998 г. до 2006 г. Районна следствена служба, по – късно 
Териториално отделение – град Брезник към Окръжна следствена служба – 
град Перник работят  следните следователи и служители: Николай Иванов 
Иванов – Ръководител, Бисер Стефанов Кирилов и Райна Такова – 
помощник следователи, Милена Лозанова Асенова и Йоанна Петрова 
Якимова – деловодители, Цветан Александров Цветанов – 
призовкар/шофьор. С решение на Висш съдебен съвет – град София, 
извлечение от протокол № 40/27.09.2006 г. щата на ТО – град Брезник към 
ОСлС – град Перник е прехвърлен в щата на Районен съд и Районна 
прокуратура – Брезник. 

 
Район на юрисдикция на Брезнишкия районен съд към 2013 година: 

 
1. гр. БРЕЗНИК 
2. с. АРЗАН 
3. с. БАБИЦА 
4. с. БАНИЩЕ 
5. с. БЕГУНОВЦИ 
6. с. БЕЛИНИ ПОЛЯНИ 
7. с. БИЛИНЦИ 
8. с. БРЕЗНИШКИ ИЗВОР 
9. с. БРУСНИК 
10. с. ВЕЛКОВЦИ 
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11. с. ВИДРИЦА 
12. с. ГИГИНЦИ 
13. с. ГОЗ 
14. с. ГОРНА СЕКИРНА 
15. с. ГОРНИ РОМАНЦИ 
16. с. ГЪРЛО 
17. с. ДОГАНДЖИИ 
18. с. ДОЛНА СЕКИРНА 
19. с. ДОЛНИ РОМАНЦИ 
20. с. ДУШИНЦИ 
21. с. ЗАВАЛА 
22. с. КОНСКА 
23. с. КОШАРЕВО 
24. с. КРАСАВА 
25. с. КРИВОНОС 
26. с. ЛОГАТОР 
27. с. МУРТИНЦИ 
28. с. НЕПРАЗНЕНЦИ 
29. с. НОЕВЦИ 
30. с. ОЗЪРНОВЦИ 
31. с. ПАЛИЛУЛА 
32. с. РЕБРО 
33. с. РЕЖАНЦИ 
34. с. РЪЖДАВЕЦ 
35. с. САДОВИК 
36. с. СЛАКОВЦИ 
37. с. СОПИЦА 
38. с. СТАНЬОВЦИ 
39. с. ЯРОСЛАВЦИ 

 
 

Към настоящия момент нотариална дейност извършват Нотариус 
Ивайло Миладинов, № 602 в регистъра на Нотариалната камара на 
Република България, район на действие Районен съд – град Брезник и 
Помощник - нотариус Евгени Гюров, адрес на кантора: град Брезник, ул. 
„Чорни” № 13 /сградата на Банка ДСК/; Нотариус Александър Цветанов, 
№ 576 в регистъра на Нотариалната камара на Република България, район 
на действие Районен съд – град Брезник, адрес на кантора: гр. Брезник, ул. 
„Георги Бунджулов” № 59. 

Към този момент Адвокати в Брезник са Десислава Христова от 
АК - Перник, адрес на кантора: град Брезник, ул. "Йордан Стефанов" 5, вх. 
„Б”, ет. 1, ап. 1, Венета Петрова от АК - Перник, адрес на кантора: град 
Брезник, ул. „Георги Бунджулов” № 44 и Христо Узунов от АК – Перник. 

 
Особената география и вълнуващата история на нашия град 

Брезник, и в частност на съда в този град, ни провокира да потърсим 
книги, да се срещнем с хора – очевидци и участници в събитията, за да 
тръгнем по стъпките на миналото и да стигнем развълнувани до 
днес……. 

 
 



 15

ИСТОРИЧЕСКАТА СПРАВКА Е СЪТВОРЕНА С МНОГО 
СПОМЕНИ, ГОЛЯМА ЛЮБОВ И ОГРОМНИ БЛАГОДАРНОСТИ НА: 

 
1. Лидия Добревска; 
2. Станка Соколова, по баща Чеканска; 
3. Пенка Античкина; 
4. Вера Георгиева; 
5. Елена Боянова – Андреевa; 
6. Сашка Кирилова – Главен счетоводител на Районна 

прокуратура – град Брезник; 
7. Централен държавен архив – град София; 
8. Държавен архив – град Перник; 
9. Окръжен съд – град Перник; 
10. Районен съд – град Трън; 
11. Община Брезник; 
12. Община Трън; 
13. Регионална библиотека „Светослав Минков” – град Перник; 
14. Читалище „Просвещение” – град Брезник; 
 

Административен секретар на Районен съд – град Брезник 
Елизабета Сашова Никифорова – Ирикова 

 
 

град Брезник, 2013 година. 


