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До: 

 

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  

 

Копие до: 

 

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

От: 

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ 

АДВОКАТИ“, ЕИК 205846611, 

представлявано от Председателя 

адв.ЕМИЛ А.ГЕОРГИЕВ 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с прието от Вас решение по Протокол № 9 от 15.03.2020 г., 

съгласно което: 

- се преустановява разглеждането на всички видове наказателни, 

граждански, търговски и административни дела, при лимитативно въведени 

изключения; 

- не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни 

производства, а подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата 

или по електронен път; 

- справките по дела се извършват само по телефоните, обявени на 

сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях електронни 

адреси; 

- задължава органите на съдебна власт да публикуват на официалните си 

електронни страници информация относно създадената организация в условията 

на обявеното извънредно положение; 

- задължава административните ръководители на съдилищата да 

организират извършването на всички административни услуги на принципа на 

„едно гише“, физически разположено максимално близо до входа на съдебната 

сграда като осигурят непрекъснатото му обезпечаване с необходимите 

предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.  
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на основание получени сигнали от адвокати, които са възпрепятствани да 

подават заявления до съдилища по електронен път поради различния обсег на 

предприетите ограничителни мерки  съгласно издадените заповеди от  

председателите на отделните съдилища, и/или поради липса на публично 

оповестена информация на сайта на съответния съд относно създадената 

форма за онлайн комуникация със страните, и/или поради изричен отказ на 

отделни административни ръководители да създадат организация за приемане на 

заявленията по електронен път, 

 

Моля да осигурите нужната организация, с която да обезпечите 

изпълнението на приетите от Вас решения, като оповестите публично на сайта на 

ВСС официалните имейл адреси на всички съдилища, съгласувате с 

административните ръководители на съдилищата предприемането на всички 

възможни и необходими мерки за функционирането на съдебната система по 

време на обявеното извънредно положение и подсигурите необходимия 

технически и човешки ресурс за своевременно администриране на всички 

заявления, постъпили по електронен път. 

 

Част от административните ръководители тълкуват стеснително забраненият 

достъп до съдебните сгради по т.10 от Протокол № 9 и най-вече забраната по т.15 

от Протокол № 9, съгласно която: "ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители 

на съдилищата да организират извършването на всички административни услуги 

на принципа на „едно гише“, физически разположено максимално близо до 

входа на съдебната сграда, като осигурят непрекъснатото му обезпечаване с 

необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.", 

 

като отказват приемане на заявления, изпратени чрез куриерски услуги, 

изключая един единствен пощенски оператор - Български пощи ЕАД. По този начин 

председателите на съдилища създават значителни затруднения за страните и 

недопустимо монополно предимство само за един от всички равностойно 

функциониращи конкуренти в този пазарен сегмент. В тази връзка се позоваваме 

на Писмо изх.№ АД-13-205/27.03.2020 г., изпратено от административния 

ръководител на Апелативен съд гр.Бургас до ВСС и до нашето Сдружение. 

 

Считаме, че фактическият отказ на отделни съдилища да приемат 

заявления, подадени по електронен път, както и лимитираният достъп за подаване 

на заявления на хартиен носител единствено чрез Български пощи ЕАД нарушават 

приетите от Вас решения и се явяват непропорционално ограничение, което 

препречва в значителна степен правото ни на достъп до съд и справедлив процес, 

без да има отношение към преследваната цел - ограничаване 

разпространението на вируса Covid-19. 
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Приканваме Ви да преразгледате Вашето решение относно предприетите  

мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19, чрез 

допълване на Протокол № 9/15.03.2020 г. по следния начин: 

 

т.2. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и 

търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 

13 април 2020 г. включително, с изключение на следните дела, чието разглеждане 

да продължи:  

 

- делата които се разглеждат  и по които се произнасят актове  в  закрити 

заседания /примерно по частни жалби и разпоредителни заседания/; 

 

 3. Да се преустанови разглеждането на всички видове административни 

дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 

2020 г. включително, с изключение на следните дела, чието разглеждане да 

продължи: 

 

- делата, които се разглеждат и по които се произнасят актове в  закрити 

заседания /примерно по частни жалби и разпоредителни заседания/; 

- делата по глава ІХ от АПК - Производства пред съд, разглеждащи жалби 

срещу индивидуални, общи и нормативни административни актове, които са 

свързани с актовете и действията на администрацията, издадени или предприети 

във връзка със и/или по време на обявеното извънредно положение.  

- делата по СК с предмет осиновяване на деца /по глава 8 на СК/, 

установяване на произход, предоставяне на родителски права, ограничаване и 

лишаване от родителски права, приемане и промяна на привременни мерки в 

интерес на децата относно издръжката, семейното жилище и ползването на 

придобитото през време на брака имущество, пътуване на деца в чужбина при 

спор между родителите, управление и разпореждане с имуществото на детето,  

настойничество и попечителство. Интересите на децата формулират надделяващ 

обществен интерес съдилищата да разглеждат тези производства и в условията на 

обявеното извънредно положение, по примера на медицинските служители, които 

неотложно изпълняват своите задължения и лекуват болни въпреки угрозата за 

собственото си лично здраве. 

 Призоваваме също така да отмените т.5 от протокол № 9, съгласно която не 

се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с 

изключение на производствата по т.1, 2 и 3.  

и вместо нея да постановите: 
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 т.5 Входираните книжа, иницииращи съдебни производства  се образуват в 

дела, след което се извършват всички подготвителни действия по тяхното 

администриране, в това число с двустранна размяна на книжа между страните. 

Постановените съдебни актове по преждеобразувани съдебни производства се 

съобщават на страните по телефона и по електронен път, като едновременно се 

обявяват в регистъра на съдебните актове, а по преценка на административните 

ръководители на всеки съд, с оглед кадровата и техническата обезпеченост, да 

продължи разглеждането и на останалите съдебни производства, при въведени 

мерки за обезпечаване живота и здравето на съдиите и останалите съдебни 

служители и при спазване на ограничителните мерки, приети от министъра на 

здравеопазването на основание чл.63 от Закона за здравето. 

 В тази връзка приветстваме заповедта от 31.03.2020 г. на председателя на 

Върховния касационен съд (ВКС), съгласно която той  разпореди да бъде 

създадена необходимата организация за образуване на касационни 

производства по постъпили във ВКС книжа от 13.03.2020 г. до 01.04.2020 г., както и за 

обявяване на постановените съдебни актове по граждански, търговски и 

наказателни дела, при съобразяване на въведените ограничителни мерки за 

безопасност. Със заповедта се отменя предходна заповед на председателя на 

ВКС от 16.03.2020 г., с която бе разпоредено да не се образуват в дела постъпилите 

книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата, 

посочени в решение от 15.03.2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет. Цитираната заповед от 31.03.2020 г. на председателя на ВКС бе издадена 

при отчитане на разширените правомощия на административните ръководители 

за администриране и разглеждане и на други дела, извън посочените с 

решенията на ВСС, приети от Съдийската колегия на ВСС на проведеното 

извънредно работно заседание на 26.03.2020 г.  

 Предлагаме описаните по-горе промени с цел да се предостави 

възможност на адвокатите и на страните да се запознаят своевременно с 

постъпилите заявления и да организират в пълнота своята защита, без особени 

сътресения и струпване на книжа по множество дела, които ще текат 

едновременно в кратки срокове след отмяната на извънредното положение.  

 Разчитаме, че ВСС ще съдейства на всички съдии и председатели на 

съдилища, като ги снабди в кратък срок  с електронен подпис, техника и софтуер 

за провеждане на видео-конферентни заседания, както и с нарочен имейл - 

адрес за всеки съд, с цел привеждане в употреба пълната функционалност на 

електронното правосъдие, безпрепятствено обслужване на чисто техническата 

дейност по администриране на делата и осъществяване на правораздавателната 

дейност по време на извънредното положение, съобразена с въведените 

рестрикции, но и с поглед към бъдещето. 
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 Обръщаме внимание относно необходимостта от подобряване на 

организацията в съдилищата, свързана с осигуряване на възможност за 

своевременно и пълно уведомяване на заявителите по електронен път или по 

телефона относно съдържанието на постановените актове, с цел изпълнение на 

необходимите условия , налагане на допуснатите привременни и обезпечителни 

мерки, привеждане в изпълнение или обжалване на постановените съдебни 

актове.  

 Разпоредбата на чл.127 от АПК  съдържа основна гаранция за баланса на 

трите власти и за законосъобразност на държавното управление, при прогласена  

забрана за отказ от правосъдие, особено наложителна по време на обявеното 

извънредно положение. Съдилищата са длъжни да разгледат и да разрешат 

съобразно закона в разумен срок всяко подадено до тях искане и не могат да 

откажат правосъдие под предлог, че няма правна норма, въз основа на която да 

го решат. Считаме, че е възможно създаването на подходяща организация, при 

оптимално използване функционалните възможности на електронното 

правосъдие, чрез която съдилищата своевременно да гарантират живота и 

здравето както на своите служители, така и живота и здравето на българските 

граждани, когато бъдат засегнати по правно недопустим начин. 

 В тази връзка Ви приканваме да осигурите своевременен и адекватен 

съдебен контрол над всички индивидуални, общи и нормативни административни 

актове, част от които бяха издадени от държавните органи и от органите на 

местното управление във връзка и по време обявеното извънредно положение. С 

тези актове се засегнаха чувствително конституционно прогласени права и 

свободи. Проверката за тяхната валидност и законосъобразност не търпи 

отлагане, но отказът от навременно правосъдие би довел до прилагане на 

незаконосъобразни решения и до въвеждане на непропорционални мерки, които 

не осигуряват защитата на живота и здравето ни, но единствено поставят под 

угроза правовия ред в страната. 

 

   С уважение, 

             Адв.Емил.А.Георгиев 

             Председател на СНЦОП „ОСА“ 
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