
Районен съд - Ардино е първата съдебна сграда в страната, включена в програма 

„Красива България“ 

Сградата на Районен съд - Ардино е включена в одобрените за финансиране предложения 

на Проект „Красива България“ за 2020 г. Това е първата съдебна сграда в страната, която 

ще бъде ремонтирана със средства по дългогодишната програма на Министерството на 

труда и социалната политика. 

Ремонтните дейности са на стойност над *** лева. 50 на сто от тях се поемат от проект 

„Красива България“. Предвидена е подмяна на отоплителния котел и инсталацията, 

саниране на фасадата на сградата, вътрешни ремонти. 

„ След като бяхме одобрени от МТСП, изпратихме споразумението до Висшия съдебен 

съвет, който е собственик на сградата на Районен съд - Ардино. Всеки момент 

документът ще бъде подписан от представляващия ВСС г-н Боян Магдалинчев. 

Следващата стъпка е да бъде упълномощен административният ръководител на 

Районния съд за последващи действия - обявяване на обществена поръчка, конкурс за 

избор на изпълнител, избор на изпълнител на ремонтните дейности. Този срок трябва 

да приключи до 12 юни, а окончателната дата за осъществяване на проекта е 20 

октомври 2020 година. “ Това каза в интервю за Общинско радио Кърджали 

изпълняващия функциите административен ръководител - председател на Районен съд - 

Ардино Валентин Петров. 

Идеята за ремонта и санирането на Районен съд - Ардино е от близо две години. Тя е 

съгласувана и одобрена от Община Ардино, която подготвя проектното предложение, и 

има разбирането и подкрепата на Висшия съдебен съвет, който е собственик на сградата. 

,Ако човек иска нещо да се случи, той трябва да бъде упорит и последователен в своите 

действия казва и.ф. председател на Районен съд - Ардино Валентин Петров. 

„ Създаваме и продължаваме да създаваме възможно най-добрите условия за достъп до 

правосъдие в Ардино. Разбирайте го - бърз, ефективен съдебен процес, така че всички да 

бъдат доволни. В Районен съд - Ардино полагаме усилия да издигнем имиджа на 

институцията и на съдебната система в очите на хората, които живеят в град 

Ардино“, каза още в интервюто за Общинско радио Кърджали Валентин Петров, и.ф. 

председател на Районен съд - Ардино. 

Как се стигна от идеята до реализацията на проекта пред микрофона на Мария Стефанова 

от Общинско радио Кърджали разказва Валентин Петров, изпълняващ функциите на 

административен ръководител - председател на Районен съд - Ардино.  


