До Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
от
съдии от СГС

ОБРЪЩЕНИЕ

Уважаеми членове на СК на ВСС,
От публикации в медиите разбрахме, че г-н Кояджиков е внесъл
предложение СК на ВСС да поиска от ВАС допускане на предварително
изпълнение на решението на СК на ВСС от 27.11.2018 г. за председател на
СГС. Намираме, че не са налице нито една от предпоставките по чл. 60, ал.
1 от АПК за допускане на предварително изпълнение на решението.
Мотивите на предложителя са ни известни от тяхното възпроизвеждане в
електронна медия лекс.бг. Те сочат на:
- „особено важен обществен интерес“;
- „от закъснение изпълнението на административния акт могат да
настъпят значителни вреди“;
- „отлагане или забавяне изпълнението на решението във времето
ще засегне по крайно негативен начин работата на съда, а и на съдебната
власт като цяло, с оглед обстоятелството, че СГС е най-големият окръжен
съд в страната, пред който се разглеждат и решават сериозни и значими
правни спорове с голям обществен интерес“.
Искането е мотивирано и с довод, че година и три месеца СГС няма
титулярен административен ръководител, което е „пречка за приемане на
каквато и да е стратегия за управлението на съда и залагането на подългосрочни цели“, както и с текучество на заместник-председатели на
съда, водещо до „дезорганизация на работата и до постигане на резултати
под оптималните за продължителен период от време“.
Към днешна дата не може да се направи извод за влошени
показатели в работата на съда. Едва след запознаване с данните за
дейността на съда за 2018 г. и сравняването им с тези за предходни години,
1

може да се направи извод за работата на съда. До момента статистически
данни за 2018 г не са публикувани и не са обсъждани от СК на ВСС.
Следва да се вземе предвид, че към 27.11.2018 г. на СК на ВСС е
било известно, че двама от заместник-председателите на СГС са подали
оставка. Следователно, не са налице нови факти към настоящия момент,
които да обосноват необходимостта от предварително изпълнение на
решението. Нещо повече, всички отделения на съда, с изключение на
търговско отделение, имат заместник-председатели, назначени от кадровия
орган. Във всички отделения на съда, с активното участие на съдиите е
създадена организация, която обезпечава нормалното функциониране на
СГС, а и ВАС ще разгледа делото на 26.02.2019 г., т. е. само след месец.
Затова настояваме да не подкрепяте предложението за искане от СК
на ВСС до ВАС за допускане на предварително изпълнение на решението
на СК на ВСС от 27.11.2018 г. за избор на председател на СГС.
гр. София
21.01.2019 г.

С уважение,
/следват подписите на съдиите/

Vv

IW umJUc,

'f i .

\

/(? - ( f a A jtM S-

i t

.t ^ L U A

^

'ii

/Ъ ^о ^4 ^-.

/3

J^t^c е^ ссм -е^

<^€,
-J- /-

$A

Vjjj^vtf ^Jb £аЛ>'м-

§ <г_н_ц
^

J

-

C

.

^ 7 -.

/ I- 7 - ^

^ r c 'io c fy

.

