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УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВСС,

Във връзка с точка единствена от дневния ред на заседанието на СК на 
ВСС, насрочено за 31.03.2020г., която включва обсъждане на работата на 
органите на съдебната власт в рамките на обявеното със ЗМДВИП извънредно 
положение, желаем да Ви уведомим за следното:

От медийни публикации научихме,че един от обсъжданите въпроси в 
рамките на горната тема е този за обявяване на написаните дела от съдиите. В 
случай, че СК при ВСС вземе лодобно решение, това несъмнено би допринесло за 
създаването на сериозни проблеми в настоящия момент - едновременно 
присъствие на множество съдии и съдебни служители на територията на 
съдебните сгради в гр.София, както и струпване на десетки дела, които следва да 
бъдат обработени. Всичко това определено ще обезсмисли създадената 
организация на работа в съдебните сгради към настоящия момент - при наличие 
на ограничен достъп на съдии, които работят дистанционно от домовете си, а 
също така и на съдебни служители. Последното от своя страна ще засили 
сериозно риска за здравето на съдии и служители, а от друга страна би могло да 
доведе да заразяване и пренасяне на вируса COVID-19. Поради това считаме, че 
следва да прецените възможните рискове от взимане на подобно решение на 
фона на влошаващата се епидемиологична ситуация в страната в настоящия 
момент и предприетите мерки от институциите за ограничаване на 
разпространението на вируса. Още повече, че по силата на чл.З ЗМДВИП редица 
процесуални срокове в момента не текат. Счита ме,че при сегашната обстановка 
приоритет има само и единствено общественото здраве, включително и това на 
съдиите и съдебните служители, поради което от гледна точка на тази задача е 
правилен възприетият подход при предходните решения на СК на ВСС-по 
протоколи №№ 9 и 10 от 2020г, От друга страна е необходимо да се отбележи,че 
към настоящия момент не е налице техническа възможност и обезпеченост 
написаните дела да бъдат обявявани дистанционно по електронен път, 
поради което същите следва физически да бъдат донесени до съдебните сгради в 
гр. София, да бъдат качени от съдиите-докладчици в деловодната система, 
съответните съдебни актове да бъдат обезличени от служители, а отделно -



делата да бъдат обработени от деловодители, което съществено увеличава риска 
за здравето на магистрати и служители. Надяваме се да вземете решение.с което 
приоритетно да се опази общественото здраве.
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