До:
ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ЗАЯВЛЕНИЕ
От:
СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА
СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ („ОСА“),
ЕИК 205846611, представлявано от
Председателя адв.ЕМИЛ А.ГЕОРГИЕВ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На заседанието си, проведено на 14.04.2020 г., Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет (СК на ВСС) обсъди поставени от „ОСА“ и други сдружения на адвокати въпроси,
свързани с улесняване работата на съдилищата в условията на обявеното извънредно
положение, включително чрез оптимално използване на Единния портал за електронно
правосъдие. СК на ВСС реши така постъпилите предложения да бъдат изпратени на Висшия
адвокатски съвет като орган, чрез който следва да се дискутира темата.
За отправените от страна на „Обединение на свободните адвокати“ предложения сте
своевременно информирани още на 03.04.2020 г., 07.04.2020 г. и 13.04.2020г., доколкото
съответните ни писма до ВСС от тези дати са изпращани с копие и до Вас.
Предвид важността на повдигнатите теми, особено в условията на извънредно
положение, и предвид обстоятелството, че именно адвокатите се явяваме основни активни
потребители на Единния портал за електронно правосъдие, с настоящото настояваме да ни
уведомите за всички предприети от Вас действия по горните ни предложения за оптимизиране
работата на портала.
Наред с това и с оглед неотложността на поставените въпроси, очакваме в 7-дневен срок
да ни предоставите списък на компетентните лица от състава на Висшия адвокатски съвет, на
които е възложено да изразяват позицията на Съвета по въпросите на ЕПЕП, за да насочим към
тях предложенията си и обобщените от нас до момента проблеми в работата на портала.
Association of Independent Advocates, UIC: 205846611
Tel. +359 887 678 190; E -mail: info@osabg.org; Web: http://www.osabg.org
Floor 2 at 38 Vassil Levski Blvd., Sofia, 1142

1

С настоящото искаме да обърнем вниманието Ви и на следния сериозен проблем,
очакващ разрешение от ВАдС в спешен порядък, а именно осигуряването на възможност за
идентификация на адвокатите в Единия портал за електронно правосъдие:
Както ви е известно, за да се осигури възможността за достъп и идентификация на
адвокатите в ЕПЕП следва да се направи промяна в цялостната концепция за структуриране и
функциониране на адвокатските регистри, която да осигури уникалност и несменяемост на
присвоения личен номер на всеки адвокат, с който същият първоначално е вписан в съответния
регистър, като се гарантира запазване на номера през целия период на осъществяване на
дейност от адвоката до отписването му по реда на ЗАдв. Съществуващата към момента система
за вписване не осигурява възможност за интегриране на регистъра на адвокатите с ЕПЕП. Ето
защо настояваме в посочения срок да получим информация докъде е стигнал процесът по
разрешаване на този проблем.
Уведомяваме Ви за желанието си да участваме и да предоставим експертна помощ за
намиране на оптимално добрите условия за функциониране на Единния портал за електронно
правосъдие, както в настоящата ситуация на извънредно положение, така и занапред, доколкото
порталът е част от устойчивия модел на модерно функционираща съдебна система,
гарантираща правата на участниците в процеса.
Очакваме своевременна и отговорна реакция от Ваша страна с цел реална защита на
интересите на адвокатурата и реализиране на конституционната й функция на защитник на
правата на гражданите и стопанските субекти и гарант за съществуване на гражданското
общество в Република България.
В заключение искаме да посочим, че ако електронното правосъдие работеше днес, то
адвокатите щяхме да имаме възможност да извършваме дейност и това щеше да предотврати
създалата се ситуация на лишаване от работа и съответно от доходи. Въвеждането на
електронно правосъдие е в интерес на българската адвокатура и всяко поведение осуетяващо
или забавящо неговото внедряване, включително и от страна на ВАдС, е пряко насочено против
интересите на адвокатите, поради което те ще бъдат уведомени при липса на действия и
информация от Ваша страна.
С уважение:
адв. Емил А. Георгиев, председател на
УС на „Обединението на свободните адвокати“

Emil
Alexandrov
Georgiev
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