
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 9 

ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ 

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 15 МАРТ 2020 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния 

касационен съд 

 

ОТСЪСТВА Стефан Гроздев 

 

На заседанието присъства Васил Пеловски – и.д. главен секретар 

на Висшия съдебен съвет 

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на 

решенията по протокола.  Гласуването е в съответствие с 

предложението на вносителя. 

 

Откриване на заседанието – 19.55 ч. 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Уважаеми колеги, откривам извънредното 

заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, 

15.03.2020 г. 

Извиняваме се за това, че се включваме малко по-късно. 

Моля колегите и всички, които се интересуват, да ни извинят за това. 

Има една точка в дневния ред и тя е вземане на решение за 

определяне на мерки във връзка с обявеното с решение от 13.03.2020 г. 

на Народното събрание на Република България извънредно положение 

и с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/Res-KS-2020-03-15.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/Res-KS-2020-03-15.pdf
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разпространението на COVID-19 на територията на Република 

България. 

Ние проведохме работна среща още от 16.00 ч. днес. 

Колегите ще имат възможност да се запознаят с това, че при нас беше 

г-н Кунчев. Той ни запозна с обстановката в България. Чуждият опит 

показва, че ограничаването на контактите дава резултат. Ето защо 

предложените мерки, които ще бъдат прочетени (и надявам се да бъде 

взето решение), са свързани именно с тази основна цел – максимално 

да бъде ограничен достъпът до съдебните сгради на съдебната власт, с 

цел именно ограничаване на тези контакти. Всички разбираме, че 

съдебните сгради са места, които няма как да бъдат затворени, но в 

максимална степен трябва да бъде ограничен достъпът до тях, за да 

може да ограничим възможността за разпространението на вирусната 

инфекция. 

Предоставям думата, ако иска някой друг да каже нещо. 

Мерките, както ви казах, бяха обсъдени и ще бъдат представени на 

вашето внимание като проект, който ние всички ще дискутираме, и 

разбира се, то ще бъде подложено на гласуване. 

Госпожо Димитрова, заповядайте! 

БОРЯНА ДИМИТРОВА: Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет, на основание чл. 16, ал. 1 и чл. 30, ал. 5, т. 5 от Закона 

за съдебната власт, реши: 

Първо. Да се преустанови разглеждането на всички видове 

наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 

март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на: 

Делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния 

кодекс (НПК) и чл. 270 от същия кодекс; делата по чл. 66 от НПК; Делата 

по чл. 67 от НПК; делата по чл. 69 от НПК; делата по чл. 70 от НПК; 

процесуалните действия разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от 
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НПК; разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от НПК; делата по 

чл. 427 от НПК; делата по Раздел II от Закона за здравето; делата по 

Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на 

задържания или предаване на лица; делата по Закона за признаване, 

изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание 

лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода; 

делата по чл. 7 от Указа за борба с дребно хулиганство; дела по чл. 355 

от НК; процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158,чл. 161, 

чл. 164, чл. 165 – всички по НПК; делата, образувани по искания по 

Закона за специалните разузнавателни средства. 

Второ. 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: 

Делата за упражняване на родителски права само относно 

привременни мерки; делата по Закона за защита от домашно насилие 

само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, 

както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита; разрешенията 

за теглене на суми от детски влогове; делата за допускане на 

обезпечение по бъдещ и висящ иск; делата за обезпечаване на 

доказателства. 

Точка 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: делата 

по чл. 60 и чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс; делата по 

чл. 75 и чл. 157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; делата 

по чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи. 

Точка 4. Всички останали дела извън посочените по т.т. 1, 2 и 

3 да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на 
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обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за 

настоящата година. В случай на продължаване периода на 

извънредното положение след 13.04.2020 г., Съдийската колегия ще се 

произнесе допълнително относно насрочването и разглеждането на 

делата. 

Точка 5. Не се образуват в дела входираните книжа, 

иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по 

т.т. 1, 2 и 3. 

Точка 6. Подаването на всякакъв вид документи се извършва 

по пощата или по електронен път. 

Точка 7. Справките по дела се извършват САМО по 

телефоните, обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен 

път на обявените от тях електронни адреси. 

Точка 8. Задължава органите на съдебна власт да публикуват 

на официалните си електронни страници информация относно 

създадената организация в условията на обявеното извънредно 

положение. 

Точка 9. Свидетелства за съдимост се издават само по 

електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за 

съдимост. 

Точка 10. Забранява се достъпът в съдебните сгради на 

граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички 

други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за 

разглеждане дела по т.т. 1, 2 и 3. 

Точка 11. Задължава административните ръководители да 

създадат организация за обезпечаване работата на съдилищата, като 

утвърдят графици за дежурства на съдиите, държавни съдебни 

изпълнители, съдии по вписвания и съдебните служители. 
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Точка 12. Забранява се достъпът на магистрати, държавни 

съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители в 

съдебните сгради, с изключение на ангажираните по дежурства 

съобразно графика за работа, изготвен от административните 

ръководители на съдилищата. 

Точка 13. Указва на съдиите, че следва да работят 

дистанционно по обявените за решаване дела, като административните 

ръководители трябва да създадат съответната организация за това. 

Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се 

вписват в срочните книги след отпадане на извънредното положение. 

Точка 14. След отпадане на извънредното положение 

задължава административните ръководители да изготвят справки 

относно извършената от съдиите работа – брой написани съдебни 

актове. 

Точка 15. 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. 

Точка 16. Задължава административните ръководители на 

съдилищата да организират ползването на съдебна зала (по 

възможност само една), находяща се в максимална близост до входа на 

съдебната сграда, и я обезпечат с необходимите предпазни средства 

срещу разпространение на инфекцията. Ако в една сграда има повече от 

един орган на съдебна власт, по възможност да се ползва само една 

съдебна зала. 
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ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви, г-жо Димитрова! Колеги, 

изказвания? 

Господин Чолаков, заповядайте! 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Колеги, аз ще бъда максимално кратък. 

Изцяло подкрепям тези мерки, които се предлагат. Искам само да кажа 

нещо, което не предвидихме. Всъщност делата за допускане на 

обезпечение на бъдещи и висящи и дела по обезпечаване на 

доказателства, които са предвидени за гражданските, да се прехвърлят 

и за административните по исковете, които се предявяват в 

административните съдилища. (Л.Панов: и търговските.) Така или иначе 

те са разделени в момента, това са административни дела, но ние също 

имаме искови производство пред нас. 

Искам също да кажа – да е ясно на всички, че това не е 

неочаквана ваканция. Това са просто мерки, които ние сме длъжни да 

предприемем във връзка със ситуацията, която е създадена в страната. 

Така или иначе работата продължава, само че дистанционно. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Други изказвания? 

Господин Магдалинчев, заповядайте! 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Аз също ще се присъединя към това, 

което каза г-н Чолаков. Изцяло приемам предложения проект на 

решение. Считам, че с оглед конкретната ситуация, в която се намираме 

– имахме възможност да изслушаме и доц. Кунчев днес, – очевидно 

нещата тепърва предстоят. Това е нещо, което съдебната власт в 

лицето на Съдийската колегия в конкретния случай, трябва да вземе 

като спешно свое решение, за се ограничи в максимална степен 

възможността за разпространение на вируса поне дотолкова, доколкото 

е възможно да се случи това сред органите на съдебната власт. 



 7 

Считам, че това решение е наложително поне в рамките на 

извънредното положение, което е обявено в държавата с решението на 

Народното събрание от онзи ден. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Благодаря Ви! Както вече казахме, 

съдебните сгради не се затварят, но се ограничава значително достъпът 

до тях с посочената цел. Съдийската колегия ще продължи да работи 

при дневен ред, който ще бъде предоставен, разбира се, но отново със 

заседания, които ще бъдат редуцирани. И в сайта на Висшия съдебен 

съвет ще бъде обявено – обявявам само, че утре в 11.00 ч. отново ще 

има Съдийска колегия по всички точки, които имат неотложен характер и 

предстои да бъдат разгледани в заседание на колегията. 

За следващото заседание, както вече съобщих, ще бъдете 

информирани допълнително на сайта на Висшия съдебен съвет. 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Като при условие на спешност няма да 

минават и през комисии. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Ако няма други изказвания, ви предлагам да 

гласуваме предложените мерки във връзка с обявеното решение на 

Народното събрание за извънредно положение и с усложнилата се 

епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на 

COVID-19 на територията на страната. Няма желаещи за изказвания. 

Режим на гласуване. 

Резултат: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“. 

 

(Решението е отразено до-долу в цялост) 

 

Ще помоля решението, което взехме, да бъде публикувано на 

сайта на Висшия съдебен съвет, за да може да достигне до всички. 

Както вече ви уведомих, дневният ред за заседанието на 

Съдийската колегия за 11.00 ч. също ще бъде публикуван на сайта на 
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Висшия съдебен съвет. Предстои да се уточни кои точки имат 

извънреден характер, с оглед включването им дневния ред. 

Господин Шекерджиев, заповядайте! 

КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ: Единствено моля да уточним 

това, че въз основа на днешното решение би следвало да бъдат 

създадени заповеди от съответните административни ръководители в 

отделните органи на съдебна власт. Ще ми се обаче, независимо кога 

ще бъдат изготвени тези заповеди, защото някои от тях все пак са 

сложни, нека обявим ясно още тази вечер, че утре на практика, без 

значение дали има или в колко часа са насрочени заседания, такива 

няма да се провеждат извън тези, които сме посочили в първите три 

точки. И ви моля, ако има някаква възможност, да разпратим това 

решение, което взехме, до максимален брой административни 

ръководители – извън това, че ще бъде качено на сайта на Висшия 

съдебен съвет. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Госпожо Димитрова, заповядайте! 

БОРЯНА ДИМИТРОВА: Може би трябва да доуточним, че 

графиците, които ще се създадат за съдебните служители, касаят и 

призовкарите, или по-скоро пропуснахме да уредим какво се случва със 

съдебните актове, които са изготвени. (Намесва се Г.Чолаков: Вече.) Да. 

(А.Дишева без микрофон: че няма да бъдат връчвани съобщения и 

призовки…) Да. Ако искате да го допълним с една изрична точка, че 

съобщения, призовки и изготвени съдебни актове няма да бъдат 

връчвани… (Реплика без микрофон, не се чува.) Не, не, съдебните 

актове се връчват по делата (Намесва се Г.Чолаков без микрофон: със 

съобщения…) Да, със съобщения, разбира се, но съобщения, призовки и 

уведомления за изготвени съдебни актове няма да бъдат връчвани за 

периода на извънредното положение. 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: С изключение на тези по т.т. 1, 2 и 3. 
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БОРЯНА ДИМИТРОВА: С изключение на тези по т.т. 1, 2 и 3, 

по възможност да бъдат призовани по телефона. Ако искате да го 

оформя и да го включим, защото това е… (прекъсната). 

ЛОЗАН ПАНОВ: Ако по тази точка нямате някакви 

предложения, ви предлагам да бъде включена към решението и 

съответно да я подложа на гласуване. Само още веднъж текста. 

АТАНАСКА ДИШЕВА (без микрофон): Преустановява се 

връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Преустановява се връчването на призовки, 

съдебни книжа и съобщения (Б.Магдалинчев: от приемането на 

решението.), от приемането на решението. 

АТАНАСКА ДИШЕВА: По всички дела, с изключение на тези 

по т.т. 1, 2 и 3, считано от приемане на настоящото решение. 

ЛОЗАН ПАНОВ: С изключение на делата, посочени в т.т. 1, 2 

и 3, считано от датата на решението на Съдийската колегия. 

АТАНАСКА ДИШЕВА: И второто изречение, което каза 

Боряна Димитрова. 

БОРЯНА ДИМИТРОВА: Уведомяването на страните по 

делата (без т.т. 1, 2 и 3) да се извършва по телефона. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Дали се чу ясно на микрофона? 

Заповядайте! 

БОРЯНА ДИМИТРОВА: Уведомяването на страните по 

делата, които ще бъдат разглеждани по т.т. 1, 2 и 3, да се извършва по 

телефон или по електронен път. 

ЛОЗАН ПАНОВ: Режим на гласуване. 

Резултат: 13 гласа „за“. 

 

(след проведеното явно гласуване) 
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По повод обявеното от Народното събрание на Република 

България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с 

разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода 

от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г., Съдийската колегия на ВСС, на 

основание чл. 16, ал. 1 и чл. 30, ал. 5, т. 5 от Закона за съдебната власт 

Р Е Ш И: 

1. Да се преустанови разглеждането на всички видове 

наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 

март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на: 

 

- Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния 

кодекс (НПК) и чл.270 от НПК; 

- Делата по чл.66 от НПК; 

- Делата по чл.67 от НПК 

- Делата по чл.69 от НПК; 

- Делата по чл.70 от НПК; 

- Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК; 

- Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК; 

- Делата по чл.427 от НПК; 

- Делата по Раздел II от Закона за здравето; 

- Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за 

арест по искания на задържания или предаване на лица; 

- Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на 

съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на 

мерки, включващи лишаване от свобода; 

- Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство; 

- Дела по чл.355 от НК; 

- Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158,чл.161, 

чл.164, чл.165, всички по НПК; 
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- Делата, образувани по искания по Закона за специалните 

разузнавателни средства. 

 

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: 

- Дела за упражняване на родителски права само относно 

привременни мерки; 

- Дела по Закона за защита от домашно насилие, само 

относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и 

в случаите на отхвърляне на молбата за защита; 

- Разрешения за теглене на суми от детски влогове; 

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск; 

- Делата за обезпечаване на доказателства. 

 

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: 

- Делата по чл. 60 и чл. 166 от Административнопроцесуалния 

кодекс; 

- Делата по чл. 75 и чл. 157 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс; 

- Делата по чл. 72 от Закона за Министерството на 

вътрешните работи;. 

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск. 

 

4. Всички останали дела, извън посочените по т.т. 1, 2 и 3 да 

се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на 
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обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за 

настоящата година. В случай на продължаване периода на 

извънредното положение след 13.04.2020 г., Съдийската колегия ще се 

произнесе допълнително относно насрочването и разглеждането на 

делата. 

 

5. Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи 

съдебни производства, с изключение на производствата по т.т. 1, 2 и 3. 

 

6. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по 

пощата или по електронен път. 

 

7. Справките по дела се извършват САМО по телефоните, 

обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен път на 

обявените от тях електронни адреси. 

 

8. Задължава органите на съдебна власт да публикуват на 

официалните си електронни страници информация относно създадената 

организация в условията на обявеното извънредно положение. 

 

9. Свидетелства за съдимост се издават само по електронен 

път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост. 

 

10. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа в съдебните сгради на граждани, 

страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, 

освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела 

по т.т.1, 2 и3. 
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11. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители да 

създадат организация за обезпечаване работата на съдилищата, като 

утвърдят графици за дежурства на съдиите, държавни съдебни 

изпълнители, съдии по вписвания и съдебните служители. 

 

12. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа на магистрати, държавни 

съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители в 

съдебните сгради, с изключение на ангажираните по дежурства 

съобразно графика за работа, изготвен от административните 

ръководители на органите на съдебна власт. 

 

13. УКАЗВА на съдиите, че следва да работят дистанционно 

по обявените за решаване дела, като административните ръководители 

трябва да създадат съответната организация за това. Изготвените 

съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните 

книгите след отпадане на извънредното положение. 

 

14. След отпадане на извънредното положение, ЗАДЪЛЖАВА 

административните ръководители да изготвят справки относно 

извършената от съдиите работа – брой написани съдебни актове. 

 

15. 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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16. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители на 

съдилищата да организират ползването на съдебна зала (по 

възможност само една), находяща се в максимална близост до входа на 

съдебната сграда, и я обезпечат с необходимите предпазни средства 

срещу разпространение на инфекцията. Ако в една сграда има повече от 

един орган на съдебна власт, по възможност да се ползва само една 

съдебна зала. 

 

17. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и 

съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.т. 1, 2 и 3 за 

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

2020 г. включително. 

 

18. Призовките и съобщенията за делата по т.т. 1, 2 и 3 да се 

извършват по телефон или по електронен път. 

 

ЛОЗАН ПАНОВ: Колеги, други изказвания? Няма. 

Закривам заседанието на Съдийската колегия. 

 

 

Закриване на заседанието – 20.30 ч. 

 

Стенограф: 

Лидия Здравкова 

 

(Изготвен на 16.03.2020 г.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 
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ЛОЗАН ПАНОВ 

 

 


