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Относно:  
Липса на покритие на мобилните оператори в 
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районен съд, Наказателно отделение, с адрес: 
София, бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" №23 
 
 
 

 УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 Уважаеми членове на Комисията за регулиране на съобщенията, 
 

 Като председател на Софийската адвокатска колегия, аз лично, както и голяма част 
от адвокатите от Софийска адвокатска колегия ежедневно посещаваме сградата на 
Наказателно отделение на Софийски Районен съд, находяща се на адрес: София,  бул. 
"Ген. Михаил Д. Скобелев" № 23. 



В тази сграда всеки ден се разглеждат стотици наказателни дела от частен характер 
и от общ характер, подсъдни на Софийски районен съд, като във всяко от тези дела вземат 
участие множество лица – подсъдими, частни обвинители, граждански ищци, граждански 
ответници, всяко от които обичайно се представлява от поне един адвокат. 

  Основно конституционно право на всеки български гражданин е правото на 
адвокатска защита (чл. 30, ал. 4 и 5 от Конституцията), която е невъзможна без нормална 
комуникация с адвоката, включително дистанционно – чрез телефон или интернет. 

  В сградата на Софийски районен съд, Наказателно отделение, обаче, няма 
възможност за ползване на мобилни услуги за предаване на гласови съощения и 
достъп до интернет поради липса на покритие.  

 Сградата е публична държавна собственост и е обществена сграда, в която би 
следвало всички потребители на мобилни услуги от различните оператори да имат достъп 
до услугите им. Нещо повече – в сградата на Наказателно отделение на Софийски районен 
съд е от изключителна важност да са налице нормални условия за достъп до услугите на 
мобилните оператори, доколкото спецификите на осъществяваната в сградата дейност 
предполагат именно непрекъсната възможност за ползване на тези услуги – както от 
съдиите и съдебните служители, така и от адвокатите, за които възможността да 
поддържат непрекъсната връзка със своя клиент (включително по телефон и интернет) е 
от съществена важност за правото на защита. 

  На сайтовете на всички мобилни оператори в това число „А1”, „Теленор” и 
„Виваком“ („Българска телекомуникационна компания” ЕАД), са публикувани 
електронни карти на постигнатото покритие на мрежите им за предоставяне на мобилни 
услуги, при което не са спазени изискванията по Решение № 512 от 07 август 2014 г. и 
последващи решения на КРС: на публикуваните карти е указано, че в района на 
посочената сграда е налице пълно покритие на мобилните мрежи, което не е отговаря на 
действителното положение – в сградата на СРС на практика няма покритие и е 
невъзможно ползването на гласови съобщения или достъп до интернет. 

 Обстоятелството, че не е налице сигнал и покритие на мобилните оператори в 
сградата уврежда значително правата ни като потребители на тази услуга. Като адвокати, 
посещаващи сградата по повод упражняване на професията ни (за съдебни заседания и 
справки по дела) ние не можем да осъществим и поддържаме връзка с клиентите си 
(обвиняеми, граждански ищци и др.), не можем да ползваме достъп през мобилни 
устройства до предоставената ни от Софийската адвокатска колегия уеб-базирани 
платформи за достъп до нормативни актове; не можем да се свържем с публично достъпни 
електронни регистри, чието ползване е от значение за разглежданите дела; лишени сме от 
възможност да се свържем със семействата и децата си в случай, че продължително 
съдебно заседание налага престоя ни в сградата да продължи след края на работния ден и 
е необходимо да осигурим начин за прибирането им от учебни или детски заведения; не е 
възможно дори да изпратим съобщение за продължаване ползването на режим на 
паркиране в Синя или Зелена зона. 



  Причинените от това изключителни неудобства не само създават битови и 
житейски проблеми, но на практика правят невъзможно предоставянето на 
конституционно гарантираното право на защита на всички лица, чиито дела се разглеждат 
в сградата на Софийски районен съд. 

  На проведена на 08.06.2021 г. среща с ръководството на Софийски районен съд 
беше поставен въпроса с липса на покритие на мобилните мрежи за гласови съобщения и 
достъп до интернет в сградата на СРС и бяхме уведомени, че с Писмо изх. № 9002532 от 
30.08.2021 г. (копие от което прилагаме) е отправено искание до всички мобилни 
оператори - „А1”, „Теленор България” и „Виваком“ („Българска телекомуникационна 
компания” ЕАД), за предприемане на действия по осигуряване на нормално 
функциониране на мобилните комуникации в сградата, включително и с оглед 
обезпечаване сигурността и охраната на сградата. 

  Нито един от мобилните оператори не е предприел никакви действия до момента.  

Законът за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (в сила 
от 09.03.2018 г., обн. ДВ. бр.21 от 9 Март 2018г., доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2021 г.) 
предвижда, че операторите на електронни съобщителни мрежи или упълномощени от тях 
лица, имат право на достъп и преминаване в имоти за извършване на дейностите по 
разполагане, поддръжка и използване на електронните съобщителни мрежи. В случай на 
прекъсване в работата на електронните съобщителни мрежи или в съоръженията към тези 
мрежи, причинено от непредвидими или непреодолими събития, когато се налага 
предприемане на незабавни действия, уведомяването се извършва във възможно най-
кратък срок преди или веднага след отстраняването на аварията или на прекъсването (чл. 
23, ал. 1-3 от ЗЕСМФИ).  

Разпоредбата на чл. 237, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) 
задължава  операторите да предприемат всички необходими мерки във възможно най-
голяма степен да осигурят наличието на услуги за гласови съобщения и услуги за достъп 
до интернет, предоставяни чрез обществени електронни съобщителни мрежи, а 
операторите предоставящи услуги за гласови съобщения, трябва да предприемат всички 
необходими действия за осигуряване на непрекъснат достъп до услугите за спешни 
повиквания и непрекъснато предаване на предупреждения за населението. 

С цел осигуряване на ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър 
или насърчаване на увеличаването на покритието, би следвало КРС да е предвидила 
условия на покритие спрямо тези оператори, чрез налагане на задължения за съвместно 
ползване на физическа инфраструктура или активни елементи от електронни съобщителни 
мрежи, или съвместно разгръщане на инфраструктури за предоставяне на мрежи или 
услуги.  

При всички случаи, считаме че мобилните оператори нарушават 
предвидените условия за осигуряване на покритие, тъй като е абсолютно 
наложително такова да бъде налично в обществени сгради, особено в обществена 



сграда, в която се помещава Софийски районен съд – най-натовареният 
първоинстационен съд в страната. 

 

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 Уважаеми членове на Комисията за регулиране на съобщенията, 

 По изложените съображения на основание чл. 235a, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 
4, буква „а“ от Закона за електронните съобщения, като вземете предвид, че основната цел 
на закона е да се защитават интересите на гражданите, като се „осигурява свързаност, 
достъпност и използване на мрежи с много голям капацитет, включително фиксирани, 
мобилни и безжични мрежи, както и на електронни съобщителни услуги“, моля: 

 - да изискате информация от посочените мобилни оператори за наличието 
на покритие, сигнал и възможността за пълен достъп до електронни съобщителни мрежи и 
услуги навсякъде в сградата на Наказателно отделение на Софийски Районен съд на адрес: 
София,  бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" №23, 

  - да задължите операторите на електронни съобщителни мрежи да 
предприемат съответните технически действия (разполагане, съвместно разполагане и/или 
ползване на елементи от физическата инфраструктура, включително в сгради, общи 
помещения в сгради или входни точки за достъп до сгради, мачти, антенни съоръжения, 
усилватели, кули и други елементи или носещи конструкции, канали, кутии, кабелни 
разпределителни шкафове върху, над или под сградата), чрез които да се осигури 
наличието на покритие и непрекъснат (достатъчно силен) сигнал в сградата  на Софийски 
районен съд, Наказателно отделение, находяща се в гр. София, бул. „Ген.Михаил 
Д.Скобелев“ № 23. 

 Надяваме се Комисията за регулиране на съобщения да извърши необходимите 
проверки и да окаже съдействие на всички адвокати и граждани като потребители на 
услугите на мобилните оператори, с оглед нормално протичане на правораздавателния 
процес в съдебните сгради и в частност в сградата на СРС, Наказателно отделение, и 
осигуряване безпроблемната работа на адвокатите от САК.  
 
  Приложение: Писмо изх. № 9002532 от 30.08.2019 г. от Председателя на СРС до 
мобилни оператори, с копие до Главна дирекция „Охрана“ и Висш съдебен съвет. 
 

С уважение, 
 
   адв. Стефан Марчев 
   Председател на САК  
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