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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД 
Съдия Алексей Трифонов 
 
 

И С К А Н Е  
 
 

От 
Софийски адвокатски съвет, представляван 
от Председателя на Софийска адвокатска 
колегия адв. Стефан Марчев 

 
Относно: 
Промяна на работното време на службите 
„Съдебно деловодство“ и адвокатска стая в 
Софийски градски съд 

 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

С Ваша Заповед № РД-08-5867 от 04.11.2021 г., издадена във връзка със Заповед № 
РД-01-890 от 03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, предвид продължаващата 
епидемиологична обстановка в страната и повишената заболеваемост от COVID 19, са 
въведени промени в организацията на работа на съда, касаещи разглеждането на 
насрочените открити съдебни заседания по дела и работното време на помещенията, 
определени за работа с граждани и адвокати.  

С оглед опазване на здравето на присъстващи, е определено за периода до 
30.11.2021 г. службите „Съдебно деловодство“ на Софийски градски съд да работят с 
граждани и адвокати с работно време от 09:00 до 12:00 часа, с изключение на случаите, 
когато се налага да бъде получена издадена обезпечителна заповед и съпроводително 
писмо до Агенцията по вписванията (т. III от заповедта). Наред с това е предвидено 
достъпът в деловодствата да се осъществява при ограничение за максимален брой 



посетители съобразно конкретните помещения (т. II от заповедта) и спазване на 
изискването за физическа дистанция от най-малко 1.5 м. между лицата, носене на 
защитни маски за лице, редовно проветряване и дезинфекция (т. V от заповедта). 

Във връзка с въведената нова организация на работа в Софийски градски съд, в 
Софийската адвокатска колегия постъпиха и постъпват множество сигнали от колеги 
адвокати, в които се сочи, че въведените мерки от 05.11.2021 г., съчетани с липсата на 
възможност за отдалечена справка по образуваните дела поради нефункциониращия 
Единен портал за електронно правосъдие, ограничават възможността за пълноценна 
защита на страните по делата. Излагат се аргументи, че ограниченията в работното време 
не водят до обезпечаване на здравословна среда на работа за посещаващите съда 
адвокати и граждани, защото едновременното намаляване както на работното време, така 
и на броя лица, които могат да пребивават в едно помещение, води до ненужно 
струпване на множество хора пред съответните помещения, съпроводено с 
продължително изчакване. Това удължава неимоверно много необходимото време за 
извършване на справки по делата и наред с това повишава риска за здравето и живота на 
чакащите пред помещенията адвокати. 

Паралелно с ограниченото работно време, в периода от 09.00 до 12.00 ч. колегите 
наблюдават многократни прекъсвания на работата с външни лица (адвокати и граждани) 
за периоди от по 10-15 минути за дезинфекция, които прекъсвания са неустановени към 
момента като брой, периодичност и продължителност в постановената от Вас № РД-08-
5867 от 04.11.2021 г. Това скъсява още повече времето за ефективно осъществяване на 
задълженията на адвокатите и води отново до продължителни изчаквания и струпване на 
хора, като в някои случаи изчакващите за справка адвокати не успяват да получат достъп 
до съответното деловодство преди установения край на работното време за адвокати и 
граждани, което налага или повторно посещение в съда на следващия ден, или лишава 
страната от възможност за справка. 

Поради това в рамките на правомощието си по чл. 89, т. 5 от Закона за 
адвокатурата за защита професионалните права на адвокатите, се обръщаме към Вас с 
молба да измените въведените ограничения в работното време на съдебните 
деловодства в Софийски градски съд така, че: 

- Да бъде удължено работното време за адвокати и граждани на 
службите „Съдебно деловодство“, като достъп до службите освен в 
часовия диапазон 9 до 12 ч., да е възможен и от 14 до 17 ч. Подобно 
удължаване на работното време е абсолютно наложително най-малко за 
адвокатска стая на СГС (стая 8, ет. 1). Това ще позволи извършване на 
необходимите за осъществяване на адвокатската дейност действия и в 
следобедните часове, като наред с това ще доведе до равномерно 
разпределение на натовареността, ще намали концентрацията на много 
хора в едни и същи часове в коридорите пред съдебните деловодства и 
по този начин би се стигнало до по-ефективна защита от заразяване.  

- Да бъде въведено изискване проветряването и дезинфекцията на 
помещенията да се извършва основно в периодите от 8 до 9 ч., респ. 
от 12 до 14 ч., в които в помещенията няма да бъдат допускани 
посетители (адвокати и граждани). 

   
  Като си даваме сметка за приоритетното значение на безопасността и здравето на 
всички посетители в деловодствата на Софийски градски съд и най-вече на 
професионалните участници в съдебните производства (съдии и съдебни служители, 
прокурори и адвокати), считаме, че въведените мерки могат да бъдат оптимизирани било 
по предложените или по други начини така, че едновременно да бъде осигурена  
възможност  адвокатите да бъдат обслужвани без излишно чакане и без застрашаващо 



здравето им дълго престояване на многолюдни опашки пред помещенията на съда, и да 
не бъдат лишени от защита страните в съдебните производства, разглеждани в този 
период в Софийски градски съд.  
  Готови сме да обсъдим всяка възможност за подобряване на условията за работа в 
помещенията на Софийски градски съд в условията на пандемия. 
 
 
 

С уважение, …………………………………… 
адв. Стефан Марчев, председател на 

Софийски адвокатски съвет 
 


		2021-11-11T10:21:54+0200
	Stefan Marchev
	I am the author of this document




