
ДО 

АДВОКАТИТЕ ОТ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА 
КОЛЕГИЯ 

 

ДО 

Адвокатските съвети на Адвокатските колегии в 
Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, 
Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, 
Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, 
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КОПИЕ 

ДО 

Съюза на съдиите в България 

Българската съдийска асоциация 

Председателя на Върховния Касационен съд 

Председателя на Софийски Апелативен съд 

Председателя на Софийски Градски съд 

Председателя на Софийски Районен съд  

 

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е 

от Софийски адвокатски съвет 

 

Относно: 

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., публикуван на 
страницата на Висшия съдебен съвет 

 

  Уважаеми колеги, 

  Още в началото на месец април 2021 г. по повод изпратено от Висшия 
адвокатски съвет електронно писмо вх. № 1535/16.03.2021 г. Софийският 
адвокатски съвет се запозна с изпратените от ВАдвС материали, съдържащи 



Доклади с предложения за оптимизация на съдилищата по модели 1, 2, 3 и 4, 
Пътна карта по Модел 4, Протокол на СК на ВСС от 19.01.2021 г. и др. 

  Незабавно с Решение № 73/31.03.2021 г. Съвета на САк заявихме 
подкрепата си за изготвеното от Висшия адвокатски съвет предварително 
Становище изх.№ 330/15.03.2021 г. до Висшия съдебен съвет, както и за 
приложената Подписка в подкрепа на съдиите относно реформата на съдебната 
карта. 

 По този повод и на 29.05.2021 г. Общото събрание на адвокатите от 
страната прие Обръщение (достъпно на електронен адрес: 
https://www.vas.bg/bg/a/obrshchenie-na-delegatite-na-obshchoto-sbranie-na-
advokatite-ot-stranata-29052021), с което призова да се започне задълбочен 
професионален и обществен дебат преди да се пристъпи към реализирането на 
предлагания модел за прекрояване на съдебната карта, който би могъл да доведе 
до проблеми при защита правата на гражданите в съчетание с липсващо 
електронно правосъдие. 

 След запознаване с актуализираната концепция на Съдийската колегия 
на ВСС, отразена в доклада за Модел 4, публикувана на сайта на Висшия 
съдебен съвет на 31.05.2021 г. (достъпна на адрес: 
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/31/doklad-model-4.pdf), Софийският 
адвокатски съвет прие с Решение от 02.06.2021 г. Доклад до Висшия адвокатски 
съвет и членовете на Софийската адвокатска колегия относно предвижданията 
на Модел 4 и неговата възможна реализация. 

 След внимателен анализ на публикуваната от Висшия съдебен съвет 
информация относно натовареността на съдилищата и мерките за реорганизация 
на Районните съдилища, Съвета на САК счита, че необходимо цялостното 
преработване на Модел 4, като изразяваме и пълно несъгласие с някои от 
предвидените мерки в концепцията.  

  В изпълнение решенията на Софийския адвокатски съвет, каним всички 
адвокати от Софийската адвокатска колегия на мълчалив протест с адвокатски 
тоги пред сградата на Съдебната палата в София на бул. Витоша 2, на 7 юни 
(понеделник) от 17 ч до 17.30 ч., на който да обявим следните искания: 

  1) Да се намали броят на Районните съдилища, които ще загубят 
своята самостоятелност и постоянен съдийски щат, и ще се преобразуват в 
т.нар. „териториални отделения“, поради значителната отдалеченост на 
населените места и малкият брой оставащи Районни съдилища в някои от 
съдебните райони (като например в съдебния район на ОС Бургас). 

  2) Да се конкретизират и обсъдят в рамките на широк обществен и 
професионален дебат териториите, с които ще се предложи намаляване на 
съдебния район на СРС за сметка на увеличаване на съдебните райони на 
районите съдилища към Окръжен съд София, като се съобрази създаването 
на необосновани затруднения в придвижването на гражданите, други 
страни и участници по делата и адвокатите до Районните съдилища от 
района на Окръжен съд София. 



  3) Да се осигури ефективно електронно правосъдие по отношение на  
съдилищата, чиято реорганизация се предвижда. Доколкото предложеният 
Модел 4 за оптимизация на съдебната карта основно разчита на това, че в 
предвидените „териториални отделения“ страните ще имат пълен достъп 
до правосъдие чрез извършване на справки и проверки по електронните 
дела, както и възможност да участват в открити съдебни заседания без 
ненужно придвижване на големи разстояния посредством 
видеоконференция, според Софийския адвокатски съвет следва преди да се 
обсъжда изобщо реализацията на предвидените реогранизации, да е налице 
пълен достъп до електронно правосъдие – осигурен достъп на страните и 
техните адвокати до пълни електронни преписки по делата (включително 
сканирани документи по делата, списъци за призоваване, връчени 
съобщения и призовки на страните, актове на съда, съдебни протоколи, 
експертизи и др.), осигурена възможност на страните за електронно 
подаване на документи (включително иницииращи такива), осигурена 
възможност за провеждане на съдебни заседания чрез видеоконференция от 
Районните съдилища чрез специално оборудвано за целта помещение в 
районните съдилища и бъдещите териториални поделения, осигурена 
възможност за ползване на софтуер от всеки съдия и съдебен служител за 
проверка на подписани с електронен подпис документи и софтуер за 
електронна идентификация на участниците в процеса. Докато не са налице 
тези условия за ефективно електронно правосъдие, Модел 4 ще 
предизвиква основателни опасения у гражданите, че те ще бъдат лишени 
от достъп до делата си и участието им в процеса ще бъде значително 
затруднено. 

  4) Да отпадне изцяло предвиждането за непостоянен съдийски състав 
на Районните съдилища въз основа на график за дежурства от окръжни 
съдии, тъй като предвиждането за непрекъснато изпращане на съдии “за 
конкретни дела или при необходимост” може да създаде опасения за 
неслучайно разпределение на съдебните дела. В случай, че все пак се 
възприеме това предвиждане, то да се посочи изрично, че непостоянните 
съдийски състави ще разглеждат единствено и само административни дела 
в наказателната материя (н.а.х.д.) и заповедни производства в гражданско-
правната материя. 

  5) Да се анализира и прецени дали промяната в правилата за родова 
подсъдност и прехвърлянето на всички граждански дела с цена на иска над 
2000 лв., повечето вещни спорове, голяма част от делата по Семейния 
кодекс в Окръжен съд, както и на повечето от наказателните дела за 
престъпления от общ характер, няма да създаде изключителна 
претовареност на съдиите и съдебните сгради в Софийския съдебен район 
по отношение на СГС и ОС София. 

  6) Да се създаде работна група с участието на представители на 
адвокатурата и Висшите органи на адвокатурата, както и да се предизвика 
и започне широк обществен дебат наред с информиране на обществеността 
за предвижданията на Модел 4 за оптимизация на съдебната карта. Да се 



проведат и срещи по населени места с кметовете на населените места и 
областните управители за районите, в които се предвижда преобразуване 
на РС в териториални поделения. 

  В тази връзка отправяме покана и към всички адвокатски съвети в 
останалите  адвокатски колегии в страната, в същия ден и час да организират 
подобен мълчалив протест на колегите адвокати пред сградата на съответния 
Окръжен съд. 

  Отправяме покана и към всички съдии да се присъединят към 
организирания протест, ако споделят направените от Софийски адвокатски 
съвет искания. 

 

С уважение: 

 

     адв. Стефан Марчев 

   Председател на Софийски адвокатски съвет 
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