
Уважаеми Господин Министър, 

Поводът, който прави наложително сезирането Ви от страна на съдийската общност в 

Република България, е срочната необходимост от създаване на нова и нарочна нормативна 

уредба, регламентираща реда за издаване на болнични листове при наличие на заболявания, 

представляващи основания за отлагане на делата в съда. Както Ви е известно, въпросът за 

срочността на гражданското, наказателното и административното правораздаване е особено 

чувствителен както с оглед осигуреното от Конституцията право на съдебна защита на всички 

физически и юридически лица, така и във връзка с обоснованите критики на нашите 

европейски партньори във връзка със забавеното придвижване на производствата.  

Затова именно Съюзът на съдиите в България /ССБ/ би желал да Ви информира накратко за 

съществуващите проблеми, както и да Ви предложи експертна помощ за своевременното им 

решаване преди обявяване на решаващия за страната ни доклад за готовността ни да се 

присъединим към Европейския съюз на 01.01.2007 г. 

Понастоящем уредбата на болничните листове за временна нетрудоспособност е в Наредбата за 

медицинската експертиза за работоспособността /обн.ДВ, бр.47 от 07.06.2005 г./. Именно 

издадените по реда на този подзаконов нормативен акт болнични листове служат като 

основание /при това твърде често/ за отлагане на насрочени месеци преди това дела с участието 

на множество страни, свидетели и експерти, а това неизбежно отдалечава във времето 

предоставянето на правосъдие и накърнява авторитета на правораздавателните институции.  

На първо място,  Наредбата предвижда издаване на болничен лист, когато лицето не може да 

работи, но невъзможността за полагане на труд далеч не винаги е свързана и с невъзможност за 

явяване пред съд. Съдилищата обаче не са в състояние да проведат това разграничение, което 

предполага специални знания. в болничния лист заболяването е посочено чрез използване на 

специфична медицинска терминология на латински език и на практика всеки съд е обвързан да 

приеме, че заболяването действително не позволява участие на освидетелстваното лице в 

процеса.  

На следващо място, болнични листове се издават само на осигурени лица, при което остава 

неуреден въпросът, по какъв начин следва да се удостовери невъзможността за явяване пред 

съда на едно неосигурено лице. 

Гореизложените проблеми обуславят според ССБ необходимостта от приемане на нарочен 

подзаконов нормативен акт /евентуално съвместно с Министъра на правосъдието/, който да 

урежда реда за издаване на болнични листове, предназначени да послужат пред 

правозащитните и правораздавателни органи съобразно нуждите и спецификите на тяхната 

дейност.  

За изработване на тази уредба ССБ е готов да Ви предостави експертната си помощ, ако 

считате това за необходимо и полезно, като отново си позволява да Ви напомни 

наложителността и срочността на тази инициатива с оглед на оптимизиране на процеса на 

правораздаване и осигуряване на европейската ни перспектива. 

София, 18. 01. 2006 г.  

От името на УС на ССБ: 

/Нели КУЦКОВА/ 



 


