СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
Четвъртък, 31 Октомври 2019г. 17:27ч.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На 21 октомври 2019г. председателят на САК адв.Ивайло Данов, секретарят на САС
адв.Пейчо Пейчев и членовете на САС – адв.Стефан Марчев и адв.Мария Вълканова се
срещнаха с Председателяна Софийски районен съд съдия Александър Ангелов, част от
заместник-председателите на колегии и съдебния администратор на СРС, като
продължение на усилията на Софийския адвокатски съвет за запознаване на
ръководителите на софийските съдилища с проблемите, които адвокатите срещат
ежедневно при работата си в съдилищата и за обсъждане на възможностите за
тяхното разрешаване.
Повод за срещата бяха много сигнали от адвокати от САК за трудности, които срещат
колегите както при разглеждане на делата в СРС, така и в комуникацията си с
деловодствата на съда.
Обсъден беше въпросът за отваряне на служебен вход за адвокати в сградите на
СРС – сградата на Наказателно отделение на бул. „Скобелев“ №23 и на Гражданско
отделение на бул. „Цар Борис III“ №54, за да не се налага колеги да чакат заедно с
граждани, което в пикови часове води до закъснения за съдебни заседания и
създаване на напрежение, което се пренася след това и в съдебните зали.Беше
констатирано, че функционално двете сгради позволяват обособяването на втори
скенер на входа на сградите, който да бъде използван като вход за адвокати. И към
настоящия моментскенери са налични, но са необходими допълнителни служители на
ГД „Охрана“ към Министерство на правосъдието, които да обслужват тези скенери
през цялото работно време на съда – още по 7 служители за всяка от съдебните сгради
на СРС. С оглед натовареността на СРС и положителния ефект, който би имало
наличието на служебен вход за адвокати, се постигна съгласие както Ръководството на
САК, така и ръководството на СРС, да поискат от Министъра на правосъдието и
Висшия съдебен съвет предвиждане на допълнителни щатни бройки за охрана на
сградите на СРС за следващата бюджетна година.
Постави се и въпросът, че сайта на СРС е променен и вече няма възможност да се
правят справки за актове на съда по три имена и ЕГН на страните. Ръководството на
СРС беше уведомено, че по искане на Софийския адвокатски съвет, със становище
рег.№НДМСПО-17-624/18.07.2018г., Комисията за защита на личните данни прие, че
осигуряването на възможност за извършването на справки в регистри на съдебни
органи, в т.ч. в азбучни указатели, водени електронно, по критерии за търсене „три
имена“ или „ЕГН“ на физическо лице е допустимо и законосъобразно. Ръководството на
СРС беше запознато с това становище и беше поет ангажимент да се извърши промяна
в електронния портал на сайта на СРС за възстановяване възможността за търсене по
три имена и ЕГН на физическо лице.
Беше обсъдена възможността за провеждане на общ юридически форум, на който да
участват представители на гилдиите на съдиите, прокурорите и адвокатите, като на
този форум се обсъдят проблемите при работата по делата, да се чуят различните
гледни точки и да се вземат съгласувани мерки за тяхното решаване, така че да се
улесни работата на всички и гражданите да получат по-бърз достъп до правосъдие.
Ръководството на СРС ни информира, че забавеното получаване на информация за
присъждане на разноски при служебните защити, най-вече по наказателни дела, пречи
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на тяхното своевременно присъждане.Поради това с настоящото призоваваме колегите,
вписани в регистъра на НБПП, да подават своевременно отчетите си, за да бъдат
присъждани и изплащани своевременно дължимите суми.
Софийският адвокатски съвет благодари на ръководството на СРС за проявеното
разбиране към проблемите на адвокатите и декларираната готовност със съвместни
усилия да създадем по-добри условия за упражняване на адвокатската професия от
най-голямата адвокатска колегия в най-натоварения първоинстанционен съд в
България.
Уважаеми колеги,
Като Ви уведомяваме за проведената среща с ръководството на СРС и обсъдените
действия за подобряване на условията за работа в съда, Ви благодарим за активността
и се надяваме и занапред да ни уведомявате за проблемите и нередностите при
организацията на работа в различните съдилища и други институции на територията на
гр.София.
Софийски адвокатски съвет
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