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Изх. № 1104 

Дата: 23.10.2020 г.         

                         ДО  
      МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО 
 
      ДО 
      ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 
      ДО 
      ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АПЕЛАТИВЕН  
                           СЪД – СОФИЯ 
       
      ДО 
      ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СОФИЙСКИ     
                            РАЙОНЕН СЪД 
 
      ДО 
                          ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СОФИЙСКА               
                                        АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ  
 
 
 
      И С К А Н Е 
 

 
От  
ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, 
представляван от своя председател –  
Ралица Негенцова, с адрес: 
гр. София 1000, ул. „Цар Калоян“ № 1-А 

 
 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 С Решение  №3009/09.10.2020 г. Висшият адвокатски съвет на свое 
заседание изрази позиция за подкрепа на Софийски адвокатски съвет, относно 
достъпа на адвокати до съдебните сгради и изработване на правила за 
гарантиран достъп на адвокатите до съдебните дела. 



 Висшият адвокатски съвет споделя изразеното от Софийския адвокатски 
съвет неудовлетворение от създадените  на множество ограничения за достъп 
до съдебните сгради, което изключително много затруднява адвокатската 
общност в ежедневната работа по защита правата и законните интереси на 
българските граждани. 

 Съзнаваме, че обявената в Република България извънредна 
епидемиологична обстановка изисква прилагането на сериозни допълнителни 
мерки за защита. Тези мерки не следва да възпрепятстват изпълнението на 
конституционно закрепените задължения на българския адвокат да оказва 
правна помощ на гражданите и юридическите лица, в т.ч. и чрез процесуално 
представителство. 

 Въпросът е поставян многократно пред институциите, но до този 
момент не е намерил ефективно административно решение. Отношението към 
адвокатите следва да бъде съответстващо на тяхната роля на страни в процеса. 
Достъпът до съдебните сгради (особено на територията на София) е силно 
затруднен само и единствено за адвокатите и гражданите, а не за другите 
страни в процеса. 

 Промяната на реда за достъп на адвокати до съдебните сгради може да 
бъде извършена без да се нарушават Правилата за вътрешния ред, 
пропускателния режим и сигурността на съдебните сгради и обекти, тъй като 
конструкцията и функционалността им го позволяват (сградите на Софийски 
районен съд и Съдебната палата), както и без да се нарушават решенията на 
Висшия съдебен съвет и заповедите на Министъра на здравеопазването. 

 Настояваме за незабавна среща с Министъра на правосъдието и 
представляващия Висшия съдебен съвет, на която да присъстват и 
председатели на адвокатски колегии, на която да бъде обсъден този проблем и 
да бъде взето спешно решение, което да подпомогне усилията на цялата 
правна общност да създаде нормални условия за достъп за граждани и 
адвокати в съдилищата, без да се поставят в опасност здравето и интересите на 
участниците в съдебните производства. 

 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ: 
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