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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 приетото от Вас решение по Протокол № 11 от 31.03.2020 г., съгласно 

което разширявате броя на лимитативно изброените наказателни, граждански, търговски 

и административни дела, при запазване на общото правило за преустановяване 

разглеждането всички останали производства, извън допуснатите изключения, 

 

в ситуацията на извънредност, при блокиран достъп до досиетата на делата в съда 

на хартиен носител, за пореден път констатираме жизнената необходимост от 

внедряване пълната функционалност на електронното правосъдие без ненужно 

отлагане. В тази връзка молим да  проучите и да ни информирате каква е техническата 

възможност на всички съдилища за включване в системата на ЕПЕП, в това число 

административните съдилища, които до този момент не бяха асоциирани успешно в 

системата. Така например, съгласно приетите от Вас решения, в унисон с 

предвижданията на Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, се предвижда разглеждането на административни дела с предмет: делата 

по чл. 60 и чл. 166 от АПК; делата по чл. 75 и чл. 157 от ДОПК;  делата по чл. 72 от ЗМВР; 

делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск; делата за обезпечаване на 

доказателства.  
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Пълноценната защита на нашите клиенти по тези, а и по всички останали дела, 

които се разглеждат по време на обявеното извънредно положение, може да бъде 

осъществена единствено ако имаме достъп до всички постъпили заявления, документи и 

книжа, и по всички постановени актове /определения, разпореждания и съдебни 

решения/ в хода на делото, но не само да получаваме крайния съдебен акт, при пълна 

липса на информация относно доказателствата, въз основа на които той е постановен, и 

при невъзможност за преценка на неговата правилност и законосъобразност, 

обосноваваща необходимост от обжалването му пред по-горна инстанция. 

 

С оглед на това, моля да ни информирате за възможността за пълноценно 

включване в системата на ЕПЕП на всички съдилища, в това число на административните, 

при което да ни се предостави възможност да се информираме по електронен път за 

развитието на новообразуваните дела по искови молби, подадени по време на 

извънредното положение, да заявяваме вписвания на искови молби и да следим за 

реализацията на тяхното служебно вписване в Имотен регистър, да имаме достъп до 

постъпилите заявления на страните и приложените писмени доказателства, да се 

запознаваме своевременно с изготвените експертизи и постановените актовете на съда, 

както и да ни бъдат надлежно и сигурно връчвани постановените съдебни актове чрез 

функционалностите, които предоставя ЕПЕП, вместо несигурното и непълно уведомяване 

по телефона или връчване по имейл.  

 

С настоящото повторно отправяме призив към Вас да разгледате сигнала ни 

относно затрудненията, които срещаме като адвокати при подаване на заявления до 

съдилища по електронен път /на имейл/ 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. 

 

Приканваме Ви да създадете 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 или подадени чрез 

всички регистрирани пощенски оператори, но не само чрез Български пощи ЕАД. 
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Предлагаме повторно на Вашето Внимание и проблема с висящите производства 

по глава 8 от Семейния кодекс - осиновявания, които останаха извън полезрението на 

законодателя, а така също не попаднаха сред изключенията на дела съгласно приетите 

от Вас решения. Считаме, че интересите на децата формулират надделяващ обществен 

интерес съдилищата да разглеждат делата с предмет осиновявания  в условията на 

обявеното извънредно положение.  Тези производства гарантират по най-добър начин 

интересите на малолетните и непълнолетните деца, тъй като от една страна осигуряват 

семейна среда, сигурност и подкрепа за осиновените, а от друга предоставят 

възможност на нови деца, оставени без родители и дом и/или поставени в застрашено 

положение, да заемат овакантеното място в домовете от социален тип, които осигуряват 

междинните грижи за деца до поемане на грижата от осиновителите. Обръщаме 

внимание върху добрите практики, например възприетото решение в Полша по време на 

обявеното извънредно положение съдилищата да продължат да гледат всички дела, които 

се отнасят до или осигуряват грижа за непълнолетните деца. 

 

 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. 

 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. 

 Молим да ни уведомите за предприетите мерки от ВСС по внедряване на 

електронното правосъдие в условията на извънредното положение. 

 

   С уважение, 

             Адв.Емил.А.Георгиев 

             Председател на СНЦОП „ОСА“ 
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