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Изх. № 1345 

Дата: 17.12.2020 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, 

 

Висшият Адвокатски Съвет, отчитайки отговорността на действията за 
справяне с пандемичната ситуация и във връзка с разработения Национален 
план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България - важен етап за 
справяне и прекратяване на настоящата пандемия и постигане на контрол на 
инфекциите със SARS-CoV-2 в дългосрочен план, с цел да се противодейства 
на разпространението на вируса и да се намалят потенциалните здравни 
последици от COVID-19, изразява готовност активно да се ангажира и 
подпомогне Министерство на здравеопазването, Националния 
ваксинационен щаб /НВШ/ и съответните отговорни за изпълнение на същия 
институции, със събиране и предоставяне на информация - база данни за 
адвокати и членовете на техните семейства, които желаят да се 
ваксинират. 



С оглед обстоятелството, че към 2020 г. вписаните и действащи 
адвокати са близо 14 000 души, информацията може: 

 

• да бъде систематизирана на териториален принцип: 

- 27 окръжни района, или 

- 108 градски района / на принципа действащ районен съд/ или 
- 5 индикативни района по териториалното разделение на  

 националния план 
 и предоставена на посочена от Вас институция/служба, 

 

• чрез Адвокатските съвети по места - 27 окръжни района, да се 
подпомогне работата на евентуални мобилни екипи, с цел 
координацията на датите и местата за поставяне на ваксината. 

 

 При необходимост, може да се свържете с нас, чрез Председателя на 
Висшия адвокатски съвет - г-жа Ралица Негенцова, тел.: 02 / 986 28 61; 02 / 
987 55 13, email: arch@vas.bg, която ще определи отговорници за 
координация на действията ни за ефективна и бърза организация. 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА 
 


