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Изх. № Ц-32/05.05.2021г.    

ДО 

ГОСПОДИН ЛОЗАН ПАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 

СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ НА ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД 

ГРАД СОФИЯ 

 

 

 

СИГНАЛ 

 

Относно: От една година в Република България е забранено граждани и 

журналисти да присъстват по време на открити съдебните заседания, които по 

закон са публични. 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНОВ,  

Народното събрание не е отменило основно право на гражданите 

да присъстват в съдебните зали и да гарантират, че се правораздава 

законно и справедливо. 

Законът за извънредното положение не е отменил публичността 

на съдебните процеси.  

Убеден съм, че сте съгласен: Основен принцип в правото е, 

преследването на висша цел (опазване на общественото здраве по време на 

пандемия COVID-19) не може да бъде за сметка на ограничаване на основни 

права и свободи, гарантирани от Конституцията на Република България.  
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Официално Република България е представителна демокрация с 

легитимни институции и законноизбрани представители, член на Европейския 

съюз (2007г.) и НАТО (2005г.). 

Грижата за хората или комфорта на институциите? Спазването на 

основните човешки права и свободи или удобства за администрацията? 

Правосъдие и справедливост или социален контрол и корупция? 

Гражданите не са първи приоритет и фокус за властта през последната 

една година. Пандемията COVID-19 неможе да бъде извинение да не се 

спазват законите от прокуратурата и съда. 

Всеки гражданин има право да изразява мнение и да го разпространява 

чрез слово, съгласно Конституцията на Република България (чл.39, ал.1). 

Гражданите и юридическите лица имат право на информация за работата на 

съдебната власт (чл.5 ал.1 от ЗСВ). Взаимодействието между съдебната власт 

и изпълнителната власт се осъществява чрез министъра на правосъдието и 

администрацията на Министерството на правосъдието (Чл. 368 от ЗСВ).  

Съдилищата разглеждат делата в открити съдебни заседания 

(чл.132 от ЗСВ), като публичността на съдебния процес може да бъде 

ограничавана само със закон.  

Законът за извънредното положение не е ограничил достъпа на 

граждани и журналисти до съдебните зали, когато се разглеждат съдебно 

дела. Съдебните заседания трябва да бъдат открити и публични, но на 

практика не са!? 

Съветът на Европа отбелязва със загриженост, че „Безпрецедентните 

мерки, предприети в отговор на COVID-19, могат да повлияят на 

капацитета на държавата да гарантира правото на свобода и сигурност и 

да промени обичайното функциониране на съдебната система.“1  

Правото на свобода и сигурност (чл. 5) и правото на справедлив процес 

(чл. 6) не трябва да бъдат ограничавани по никакъв начин, отбелязва 

авторитетната международна организация, чиито член е Република България.  

 

                                                           
1
 Наръчник на Съвета на Европа за спазване на демокрацията, върховенството на закона и правата на 

човека в условията на санитарната криза с COVID-19 | coronavirus.bg 
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Драстично се нарушава Законът за съдебната власт от една година 

в Република България – съдебните заседания не са публични и 

гражданите не могат да гарантират с присъствие правилното и 

безпристрастно прилагане на законите, като представител на суверена.  

От една година в Република България е забранено граждани да 

присъстват по време на съдебните процеси, които по закон са публични и 

открити.  

Председателят на Окръжен съд Разград Лазар Мичев и председателят 

на Административен съд Разград Светла Робева са издали неправомерни 

заповеди (март-май 2020г.). С мотив опазване на общественото здраве 

(удобство за съдии, прокурори и служители), в сградите на съдилищата не се 

допускат граждани, които желаят да наблюдават как се прилагат законите и 

правото на Република България.  

Неправомерните заповеди компрометират правото на справедлив 

съдебен процес. 

Със спорно от правна гледна точка решение Висшият съдебен съвет 

забрани достъпът на граждани до съдебните зали, в нарушение на закона 

за съдебната власт (Правила и мерки за работа на съдилищата в условията 

на пандемия).2  

В момента във всички съдебни окръзи в България продължава 

незаконната забрана за достъп до съдебните зали, в нарушение на 

Конституцията и Закона за съдебната власт.  

Прокуратурата до момента не е предприела никакви действия да 

протестира в съда противозаконното ограничаване на правата на човека 

в България, в резултат на „престараването“ на Висшия съдебен съвет. 

До съдебните палати се допускат само страни по дела, свидетели и 

вещи лица по изготвени списъци (в изпълнение на заповеди на 

председателите на съдилища). Масова практика е участниците в съдебни 

процеси (страните по дела и вещи лица) да изчакват ред пред съдебните 

                                                           
2
 Приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., 

изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г.,изм. и 
доп. По протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г. 
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палати, където липсват условия и са принудени да зависят от неблагоприятни 

климатични условия (студ, дъжд, слънце). 

Не може да се приеме за законно и справедливо, че санитарните 

изисквания за дезинфекция за COVID-19 отменят достъпа на граждани до 

всяко открито съдебно заседание и право на справедлив съдебен процес.  

Драстично се нарушават основни човешки права, гарантирани от 

международни документи, които Република България е ратифицирала и е 

страна по тях. 

Авторитетната международна организация отбелязва, че 

„Журналистите, медиите, медицинските специалисти, активистите на 

гражданското общество и обществеността като цяло трябва да могат да 

критикуват властите и да проучват внимателно отговора им на кризата.“3 

Съветът на Европа категорично заявява, че пандемията не трябва да се 

използва за заглушаване на сигнали за нередности (Препоръка CM/Rec(2014)7 

относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности (“whistle-

blowers”),4 или политически опоненти.5  

Обръщам се към Вас, като Председателстващ на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет, директно като се позовавам на 

Конституцията на Република България, да внесете предложение за 

изменение на Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на 

пандемия и да възстановите правовия ред в съдебните зали, като 

гарантирате свободното присъствие на гражданите по време на 

съдебните заседания.  

При спазване на мерките за социална дистанция е наложително да се 

възстанови в най-кратък срок публичността на съдебните заседания, като се 

гарантира обществения интерес и здравето на всички присъстващи в 

съдебните зали, при спазване на разумен баланс на интереси. 

 

                                                           
3
 Пак там 

4
 https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51403795 

5
 Виж Съвета на Европа Насоки за защита на свободата на изразяване и информация в условията на 

криза. 
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Ако не го направите – може би основните права и свободи на 

гражданите не са важни за Висшия съдебен съвет (Съдийската колегия) и се 

поставя под сериозно съмнение правовия ред в Република България. 

 

05.05.2021г. 

Град Разград 

 

 

 
С уважение,  

 

 

Георги Милков 
Изпълнителен директор  

 

 

 

 

 

 

Нова проектна инициатива за гражданско наблюдение на обществените поръчки се реализира 

в Лудогорието. Центърът за съзидателно правосъдие в Разград създава с проект „Граждански 

наблюдател в Разград“ механизъм за повишена отчетност в разходване на обществени 

средства и увеличаване на прозрачността на публичните институции в област Разград, чрез 

огласяване на корупционни практики и злоупотреби. Повече от 20 години Център за 

съзидателно правосъдие развива капацитет като граждански наблюдател (watch-dog). 

Интересите в местното развитие са в областта на демократични институции, етнически 

малцинства, уязвими групи, социални услуги и граждански права. Последните 20 години 

Центърът за съзидателно правосъдие има партньорски отношения със сдружение „Център за 

подкрепа на жени в село Стражец“ и сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“. 

 

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие” управлява Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград, иновативна социална услуга в общността. 

Прилагат се Възстановителна програма за жертви и Специализирана програма за извършители на домашно насилие (от 2004г.), като важна част от процеса на превенция на 

домашното насилие <www.ngo-rz.org>. Център за съзидателно правосъдие разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на съдебната реформа. Осъществени са осем 

проекта за гражданско наблюдение на съда и подкрепа на съдебната система в България. Администрира Център за работа с доброволци, част от мрежата на Национален 

алианс за работа с доброволци. Центърът за съзидателно правосъдие създаде Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България (2007г.), в която 

участват над 65 неправителствени организации от цялата страна <www.watch.ngo-rz.org>. Сдружение „Център за съзидателно правосъдие” е член на Съвета по прилагане на 

Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система към Министерски съвет на Република България (2016-). 
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