
До 
адв. Стефан Марчев
Председател на софийски адвокатски съвет 

СТАНОВИЩЕ 

От 
СНЦОП Обединение на свободните адвокати“,„
ЕИК 205846611, представлявано от 
адв. Емил Георгиев – председател на УС

Относно 
Проблеми и затруднения във връзка с работата
на адвокатите в Софийски районен съд

Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги, членове на Софийски адвокатски съвет, 

Във  връзка  със  срещата  с  председателя  и  зам.  председателите  на  Софийски
районен  съд,  която  ще  бъде  проведена  на  16.03.2023  г.,  изразяваме  настоящето
становище. То е структурирано в две части с оглед на това, че работата на наказателните и
гражданските състави е разделена в две различни сгради следователно проблемите са
различни.

I. СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Следва да отбележим, че през последната една година бяха направени постъпки за
подобрение на работата на  адвокатите в  сградата на  СРС ГО,  но някои промени бяха
временни и не успяха да се наложат, въпреки че ползите от тях са видни.

Предлагаме отново да се обособи вход само за адвокати от страната на ул. Баба„
Илийца“, който да се ползва само и изключително от адвокати и евентуалната проверка
на багаж и документи да бъде по-бърза и не толкова щателна. Това ще ускори процеса на
работа на адвокатите. Добре е също да се обмисли вариант, при който да се създаде и
възможност за изход откъм тази улица. 

По аналогия на горното предложение, следва да се обособи и регистратура само
за адвокати. По настоящем в съда има две отделни помещения, които са обособени като
Обща регистратура“.  Това, което се намира в непосредствена близост до входа откъм„

ул.“Баба Илийца“, следва да се обособи само за работа с адвокати, което неимоверно ще
ускори  работата  на  адвокатите  и  ще  се  избегне  струпването  на  големи  опашки  пред
гишетата.
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Необходимо е  да се обърне внимание на чл. 31 от Закона за адвокатурата  и да
бъдат сложени на видно място табели пред всички отдели Регистратура“, Информация“,„ „
Призовки” и т.н., известяващи че „ адвокатите се обслужват с предимство.

След  първоначалните  мерки,  взети  по  времето  на  извънредната  епидемична
обстановка,  когато  призовки  се  даваха  през  прозорец  на  сградата,  гише призовки  се
премести традиционно в стая 191, където се помещават още архивът и гише каса. Това
струпване на важни,  посещавани и значими за работата на адвокатите отдели в едно,
макар и обширно помещение, води до образуване на големи опашки и конфронтации.

При  възможност  отделът  по  призовки  да  се  премести  в  отделно помещение,
което неимоверно ще подобри процеса на работа.

При невъзможност е редно да се обособят още в големия коридор, водещ до стая
191, две отделни опашки за влизане в стаята, едната да бъде за адвокати, другата - за
граждани. По този начин адвокатите, ще бъдат обслужвани с предимство и няма да им се
налага да влизат в словесни спорове.

Достъп до сградата, паркиране:

Сградата, находяща се в жк. Лагера“ е достъпна с велосипед по алеята, която е„
изградена по протежението на бул. Цар Борис Ⅲ. Това предимство често не се използва от
адвокатите,  поради  липсата  на  условия.  Има  изградени 2  бр.  стойки  за  паркиране  на
велосипеди, но те са неизползваеми за новите заключващи механизми, което ги прави
напълно безполезни. Металните пръстени са изключителни тесни и в тях не могат да бъдат
заключени велосипедите.

Следва да се монтират нови стойки за велосипеди, включително и от страна на ул.
Баба Илийца“, в близост до входа там.„

При възможност,  да се даде достъп до паркинга на съда и на адвокати, които
имат  насрочени  дела,  които  да  могат  да  паркират  по  време  на  откритите  съдебни
заседания. Това е компромисно предложение, което касае само адвокатите с насрочени
ОСЗ и само за времето на ОСЗ. 

С оглед горепосочените предложения, следва и САС да обмисли вариант, при който
да  се  обособят  няколко  места,  около  10  бр.  СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ“  за  адвокати„
непосредствено  пред  съда.  Тези  места  да  са  предназначени  само  за  адвокати,  като
съдействие за спазването на това изискване да се потърси от председателя на Софийски
районен съд и съответно службите по охрана на сградата в жк. Лагера“.„
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Достъп до дела, материална база:

Достъпът на адвокатите до делата се осъществява чрез две помещения - едното на
3-ти  етаж,  другото  на  1-ви  етаж,  където  са  обособени  Читални“.  Нерядко  дела  биват„
четени на крак“, защото няма свободно обособено място или пък делата не са налични на„
място в читалнята. Много често се налага да се ходи по два или три пъти на място в съда,
защото всеки път делото го няма“.  Така се образуват и опашки, които могат да бъдат„
избегнати лесно.

Предлагаме да се създаде възможност за предварителни заявки (по телефон или
e-mail) за преглед на дело и четене в читалнята, като своевременно бъдем уведомявани,
ако  делото  не  е  налично  или  има  друга  причина,  поради  която  да  не  можем  да  го
разгледаме на конкретната дата и час в съда.

Проблемът с липсата на ксерокс, където да може да се преснима делото, е належащ
и в най-кратки срокове следва да бъде решен.

Отварянето на заведение за хранене на територията на съда е изключително добра
идея, но не следва да се дискриминират адвокатите, нито с цените, нито с времето, през
което могат да ползват услугите на това заведение.

II. СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД – НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

Основен проблем при работата на адвокатите в СРС НО се явява затрудненията с
достъп до сградата. Там е наличен само един единствен вход, при който ежедневно се
получават опашки. 

Предлагаме  Бюрото  по  издаване  на  свидетелства  за  съдимост  да  бъде
организирано  по-добре и  да  не  предразполага  към  образуване  на  огромни  опашки.
Нерядко опашките стигат до деловодството.

Деловодството е разделено на няколко гишета,  като са обозначени съставите,  с
които гишетата работят. Това е изключително неправилно и затруднява и забавя работата,
както на адвокати, така и на граждани.

Предлагаме да бъдат обособени две отделни опашки, такава за адвокати, която
се обслужва с предимство, и такава за граждани, като всички гишета да бъдат общи, без
значение състава, за който се търси делото.

III. ОБЩИ ПРОБЛЕМИ ЗА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

Продължава практиката дела да бъдат насрочвани с начален час през 10 или 15
минути, което е недопустимо. 
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По този начин се застъпват и забавят заседания (понякога се налага да се чака
повече от 45 минути за заседание), което е абсолютно излишно.

Предлагаме заседанията да се насрочват през не по-малко от 30 минути едно от
друго.

И  не  на  последно  място  –  изключителното  забавяне  както  при  насрочване  на
заседанията,  така  и  при  изписване  на  актовете,  е  съществен  проблем,  дискутиран
нееднократно  във  времето.  Въпрос  на  административна  организация  е  как  да  се
разпределят делата, както и как да се изисква спазване на сроковете от страна на съдиите
в СРС, но при тази организация, на практика е налице толкова забавено правосъдие, че
граничи с отказ от правосъдие.  

15.03.2023 г. С почит: 
гр. София адв. Емил А. Георгиев – Председател на УС
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