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 СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

  София 1000, ул. Пиротска № 7   
  e:mail: office@judgesbg.org     
  internet site: www.judgesbg.org 

До ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  

 

 Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, 

Поводът да се обърнем към Вас са скорошните публикации, повдигащи въпроси за 
случайното разпределение на търговското дело, образувано в Софийски градски 
съд по искането на Българска народна банка за обявяване в несъстоятелност на 
Корпоративна търговска банка. 

Съюзът на съдиите в България винаги активно е участвал в дискусията за 
усъвършенстване на използваните в органите на съдебната власт компютърни 
системи за разпределяне на делата, така че да се гарантира законоустановения 
принцип за случайно разпределение, при осигуряване на равномерна натовареност 
на магистратите. Преди около една година – с писмо от 19.11.2013г., Съюзът на 
съдиите, заедно с още пет неправителствени организации: Български адвокати за 
правата на човека, Български институт за правни инициативи, Сдружение 
„Сефита”, Института за развитие на публичната среда и Център на НПО – Разград,  
се обърнахме към Вас с конкретни предложения за съвместни усилия за 
подобряване на използваните системи за разпределение на делата, като изразихме 
загриженост от някои непоследователни действия на съвета 
/http://www.judgesbg.org/images/Stanovishte_pravila.pdf/. Още в деня на оповестяване 
на нашето становище, от името на Висшия съдебен съвет беше публикувано 
изявление, в което се оспориха значителна част от доводите ни. Във Вашето 
изявление беше изтъкнато, че съществуващият в мнозинството от съдилищата 
продукт Law Choice е преработен, така че защитата му е повишена и в новата му 
версия 4.0 са направени редица важни промени, между които: „въведена е нова 
функционалност – изпращане на протоколите за избор на съдия докладчик по всяко 
конкретно дело в сървър на Висшия съдебен съвет и отпечатване на протоколите 
чрез Интернет-страницата на ВСС; създадена е възможност за преглед и сравнение 
между приложените по делата и съхранените в сървъра на ВСС протоколи; 
служебните файлове, които съдържат информация, натрупана и използвана при 
избора на случаен принцип на съдия докладчик, са криптирани, така че се 
изключва възможността за външни промени по тях. 

Публикации, отразяващи разпределението на делото в Софийски градски 
съд по искането на БНБ за обявяване в несъстоятелност на КТБ, изнесоха 
конкретни данни за отсъствието на протокола за разпределяне на делото от 
Интернет-страницата на ВСС в деня на образуването на същото дело; за 
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последващо, след повече от 24 часа, добавяне на същия протокол; за липсата на 
съответстващ на данните на същото дело протокол за преразпределянето му на 
друг съдия-докладчик, след отвода на първоначално определения; затова, че 
търговските дела в СГС се разпределят не от ръководителя на съответното 
отделение, избран от Вас, а от друг заместник на председателя на съда.  

Считаме, че Висшият съдебен съвет следва в най-кратки срокове да извърши 
необходимата проверка и да даде убедителни отговори на въпросите какви са били 
причините за така отразените от средствата за масова информация несъответствия 
между данните, съдържащи се в деловодната система на Софийски градски съд и 
достъпните на страницата за достъп до сървъра на ВСС. Само чрез проверка и 
оповестяване на конкретните обстоятелства, при които е било разпределено 
първоначално, а впоследствие и преразпределено делото и за причините за 
несработването на обявените от Вас със заявлението Ви от 19.11.2013г. функции на 
програмния продукт Law Choice 4.0 могат да бъдат опровергани съмненията за 
допуснати нередности и за недостатъчна надеждност на продукта. Към настоящия 
момент тези съмнения не са опровергани, доколкото не е дадено ясно, технически 
обосновано и конкретно обяснение както за начина на допълване на базата от 
данни с постъпили в сървъра на ВСС протоколи, така и за това дали самото 
съществуване на такава възможност не компрометира система.  

  Уважаеми членове на ВСС, обсъжданото дело е поставено във фокуса на 
общественото внимание поради изключителното му значение. По тази причина е 
обясним проявеният към него завишен обществен интерес. В същото време, то е 
повод да се съобразят многократно изразяваните в публичното пространство 
съмнения и критики към начина, по който се разпределят делата и в частност - към 
констатираните множество нарушения в този процес. Висшият орган, призван да 
самоуправлява съдебната власт, е длъжен да предприеме всички адекватни и 
ефективни мерки, гарантиращи спазването на коментирания принцип. ВСС в никой 
случай не може да подмине и да остави без проверка изнесените в медиите твърде 
тревожни данни, касаещи процеса на случайно разпределение в едно от най-
големите и възлови съдилища в страната.  

София, 12.11.2014 

От името на Управителния съвет на 

Съюза на съдиите в България 

 

 

 

Борислав Белазелков – председател 


