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Дата: 16.02.2021 г.         

 ДО 
     МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО -
     ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ 

 

 ДО 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА НА 
 НАЦИОНАЛНИЯ ВАКСИНАЦИОНЕН ЩАБ 
 ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ГИГОВ 

 
 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

Преди няколко дни стана ясно, че магистратите и служителите в 
съдебната система ще бъдат ваксинирани в третия етап от ваксинационния 
план, отчитайки, че работят във високо рискова среда. 

Това експертно решение е правилно, но от друга страна следва да се 
отчете обстоятелството, че адвокатите също са активни и фактически 
участници в съдебната система и в съдебния процес (дори участието им в 
отделни производства е задължително по закон) и в ежедневната си работа са 
в досег не само с магистратите и служителите от службите и деловодствата в 
различните съдилища, прокуратури, следствени отдели и ведомства, но и с 
многобройни граждани, които са ги ангажирали със защита на правата и 
законните им интереси, работейки в еднаква с магистратите и дори далеч по-
незащитена среда. 

В този смисъл, Висшият адвокатски съвет счита, че за да се постигне 
целения ефект от ваксинацията - справяне и прекратяване на настоящата 
пандемия и постигане на контрол на инфекциите със SARS-CoV-2 в 
дългосрочен план и с цел да се противодейства на разпространението на 



вируса и да се намалят  потенциалните здравни последици от COVID-19, 
адвокатите следва да бъдат включени заедно и едновременно с 
магистратите в този етап на ваксинацията. 

 

Очакваме да бъде взето решение в този смисъл и адвокатите да 
бъдат включени в плана за ваксинация, за да се осигури и обезпечи 
ефективно работеща съдебна система, неизменна част от която са и 
адвокатите. 

 

Висшият адвокатски съвет отново изразява готовност активно 
да се ангажира и подпомогне Министерство на здравеопазването, 
Националния ваксинационен щаб /НВЩ/ и съответните отговорни за 
изпълнение на същия институции, със събиране и предоставяне на 
информация - база данни за адвокати, които желаят да се 
ваксинират и в съставяне на плана за такава ваксинация, вкл. с 
финансово обезпечаване и на мобилни екипи по места, която 
готовност изразихме още на 17.12.2020 г. с нарочно писмо, изх. 
№1345/17.12.2020 г. 
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