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ЕИК 205846611

Уважаеми членове на ВСС,

Правните  издания  публикуваха  информация,  че  предстои  Висшият  съдебен  съвет  да
разгледа актуализиран Доклад за Модел 4 за оптимизация на съдебната карта на българските
съдилища и прокуратури, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-
2020 г. в свое заседание на 8 юни 2021г.

В дневния ред на предстоящото заседание на Съдийската колегия на ВСС за 08.06.2021г.
е посочено, че ще се проведе обсъждане по повдигнати теми във връзка с доклада по Модел 4,
съгласно решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 16/18.05.2021 г. (т.2) и ще се
приемат решения за  изпълнение на поддейност  1.8  „Изготвяне на пакет  от  предложения за
изменение  и  допълнение  на  действащото  законодателство  за  въвеждане  на  оптимизирана
съдебна карта“ от обхвата на дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната
карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация
на  съдебната  карта  на  българските  съдилища  и  прокуратури  и  разработване  на  Единна
информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро
управление“ 2014-2020 г. (т.3.).

След запознаване с публикувания от ВСС модел и разясненията към него, както и по
повод публикувания от Софийската адвокатска колегия доклад по Модела за оптимизация на
съдебната карта в който са взети предвид първоначалния му вариант,  изготвената към него
пътна карта и последните изменения, направени от вносителите на Модел 4, публикувани на
адрес  http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/31/doklad-model-4.pdf,  Обединението  на
свободните адвокати заявяваме подкрепа за изложените в доклада на Софийския адвокатски
съвет  1   съображения  и  опасения  за  правата  на  гражданите  и  затрудняване  дейността  на  
адвокатите. 

Възприет е опростен критерий за закриване на 55 самостоятелни районни съдилища и
превръщането им в териториални отделения без назначени в тях съдии и с минимален брой
съдебни служители (1 деловодител, 1 връчител и 1 секретар) – критерият е единствено дали
натовареността на съответния съд може да осигури работа за три постоянни съдийски щата. Този
критерий обаче не взима предвид, че много големи територии ще останат без самостоятелни
районни  съдилища,  поради  което  намираме,  че  решението  за  преобразуване  на  районните
съдилища  трябва  да  бъде  взето  след  внимателно  обсъждане  на  географски и  демографски
данни, включително и пътните връзки към оставащите районни съдилища. Със въвеждането на
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този  модел,  гражданите  в  малките  и  отдалечени  населени  места  ще  бъдат  затруднени  да
получат  достъп  до  правосъдие  поради  отдалеченост,  транспортни  разходи,  липса  на
комуникация. Не е направена оценка как ще се отрази на достъпа до правосъдие на хората,
които живеят там, където районните съдилища ще се превърнат в териториални отделения, като
за планинските райони, какъвто, примерно, е Смолян, това ще има и пряк социален ефект на
поредното обезлюдяване. 

Доколкото  все  пак  се  обсъжда  закриването  на  самостоятелни  районни  съдилища  и
преобразуване в ТО, подкрепяме становището на Софийския адвокатски съвет, че това следва да
се  предприема  само  когато  в  съответния  районен  съд  е  осигурено  напълно  ефективно
електронно правосъдие –  пълен достъп до електронни дела в  тяхната цялост,  неограничена
възможност за електронни справки и достъп до информация за страните, техническа и сградна
обезпеченост за провеждане на заседания с видеоконферентна връзка, пълноценно използване
на  ЕПЕП  и  вътрешната  електронна  система  на  съответния  съд,  това  да  се  констатира  със
съответния документ и едва тогава този съд да се предложи като „пилотен“ такъв по смисъла на
проекта.

Обединението на свободните адвокати е пряко ангажирано с въпросите на електронното
правосъдие и е приело да популяризира сред колегите си адвокати работата на Единния портал
за електронно правосъдие (ЕПЕП), но към настоящия момент функционалностите и модулите на
този портал далеч не са реализирани успешно, а достъп по пълен образ на електронните дела
няма. Считаме, че както нужното надграждане на системата,  така и реализирането на пълен
дистанционен  достъп  до  делата  и  откритите  съдебни  заседания,  за  съжаление  са  все  още
далечна перспектива. 

Очакваме,  след като се  запознаете със  съдържащите се  в  настоящото становище и в
доклада на Софийския адвокатски съвет съображения и доводи, внимателно и детайлно да ги
обсъдите на заседанието си на 08.06.2021 г. с оглед важността им за българските граждани и
юридически  лица  и  подпомагащата  ги  при  защитата  на  техните  права  и  законни  интереси
Адвокатура.

С уважение: адв. Емил Георгиев 
Председател на УС на Обединението на свободните

адвокати

Приложения:

1) ДОКЛАД на Софийски адвокатски съвет относно aктуализиран Доклад за Модел 4, разработен
в  рамките  на  Дейност  1  „Разработване  на  модел  за  оптимизация  на  съдебната  карта  на
българските  съдилища  и  прокуратури“  по  проект  „Създаване  на  модел  за  оптимизация  на
съдебната  карта  на  българските  съдилища  и  прокуратури  и  разработване  на  Единна
информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро
управление“ 2014-2020 г., публикуван на страницата на Висшия съдебен съвет
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