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ДО  

ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

Дами и господа, 

На 27.08.2020г. писмено изискахме от вас по реда на ЗДОИ да предоставите информация както на 

всички магистрати, така и на българското общество във връзка с Проект „Създаване на модел за 

оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на 

Единна информационна система на съдилищата“, по следните съществени въпроси : 

- как са били похарчени финансовите средства по този проект;  

- в какъв размер са похарчените финансови средства по проекта;  

- какви възнаграждения са изплатени на членове на ВСС за участие в проекта или са 

предвидени да са изплатят след бъдещето му приключване;  

- какви са причините за очевидните многобройни грешки и недостатъци в ЕИСС и кои са 

отговорните лица за тях; има ли между тях членове на ВСС. 

Съгласно чл.28, ал.1 от ЗДОИ заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация 

се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на 

регистриране, като в този срок органите или изрично определени от тях лица вземат решение за 

предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и 

уведомяват писмено заявителя за своето решение. Срокът изтече на 10.09.2020г. и вие не сте 

изпълнили задължението си съгласно закона да ни предоставите исканата информация или 

писмено да ни уведомите за вашия отказ да я предоставите. В същото време нито сте ни 

уведомили писмено съгласно чл.29, ал.1 от ЗДОИ, че не ви е ясно точно каква информация се иска, 

нито че поисканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за 

нейната подготовка, поради което удължавате срока за предоставяне на информацията с до 10 

дни съгласно чл.30, ал.1 от ЗДОИ.  

На 11.09.2020г. получихме от вас писмо с което ни уведомявате, че сте изискали „незабавна пълна 

проверка на проекта от неговото стартиране“, от което може да се направи извод че предстои 

забавяне на отговора ви за неопределено време или изобщо липса на такъв. 

С настоящото настояваме незабавно да получим исканата информация относно  това какви 

възнаграждения са изплатени на членове на ВСС за участие в проекта или са предвидени да са 
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изплатят след бъдещето му приключване. Тази информация е елементарна по естеството си, в 

неголям обем и категорично не попада в рамките на понятието „информация в голямо количество, 

за която е необходимо допълнително време за нейната подготовка“ съгласно чл.29, ал.1 от ЗДОИ. 

 

15.09.2020г.       Управителен съвет 

на Съюза на съдиите в България 


