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ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

за финансовата 2017 г., обхващаща периода
01.01.2017 г .-  31.12.2017 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предлагам на Вашето внимание настоящия финансов отчет за 
дейността на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2017 година. Този 
отчет е неразделна част от цялостния отчет за дейността на Висшия 
адвокатски съвет, представен от председателя г-жа Ралица Негенцова.

През 2017г. Висшият адвокатски съвет отново приложи 
реформирания още за 2014 г. начин на бюджетиране, с цел по-добра 
аналитичност на приходните и разходни пера, по-голяма яснота за 
същността на видовете приходи и разходи, по-съвършена отчетност, както 
и необходимост от натрупване на средства, с цел повишаване паричното 
имущество на институцията.

През ноември 2015 г. е приета структурата на обща бюджетна рамка, 
в която са били структурирани наименованията на съответните раздели и 
на съответните приходни и разходни пера, които трябва да се съдържат в 
тях. При изготвянето на „Бюджет 2017 г.“ тази структурна рамка е запазена. 
Впоследствие при приемането на самия бюджет са били попълнени 
паричните суми, онагледяващи размерите на предвижданията за 
съответните приходни и разходни пера.

През 2017 г. Висшият адвокатски съвет продължава да популяризира 
пред представители на всички адвокатски колегии този метод, като добра 
стъпка в усъвършенстване на бюджетирането в рамките на една 
независима, самоуправляваща се и самоиздържаща се институция.

Със съдействие на Висшия контролен съвет в тази насока са 
проведени различни мероприятия за популяризиране сред адвокатските 
колегии на този подход, както и на приетата през 2016 г. нова Счетоводна 
политика на Висшия адвокатски съвет.

Представям ви резултатите от приемането и прилагането на бюджета 
на Висшия адвокатски съвет през финансовата 2017 г., разходването и 
управлението на паричните средства:

ГПреглед на бюджета.
Структурната рамка на бюджета за 2017 г. е приета с Решение №2209 

от 16.12.2016 г. на Висшия адвокатски съвет.
Впоследствие бюджетът за отчетния период е одобрен и приет с 

Решения от №2248 до 2265 от 13.01.2017 г. на Висшия адвокатски съвет.
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А. Бюджет 2017 г. на Висшия адвокатски съвет съдържа:

РАЗДЕЛ 1. Обща финансова рамка на паричните средства 
(наличности и приходи), които могат да бъдат употребявани за 
нуяедите на бюджета:

I.A. От наличностите към края на предходната отчетна година, т.е. 
към 31.12.2016г.:

В това приходно за бюджета перо е одобрена сумата, която 
предходният състав на Висшия адвокатски съвет е преценил, че може да се 
използва за нуждите на бюджета за текущата година. Оформен е траен 
подход през годините в това приходно за нуждите на бюджета перо да не 
се поставя цялата сума на притежаваното от Висшия адвокатски съвет 
парично имущество, а само точно определена от него част. Обикновено 
това е сума, явяваща се като остатък от изпълнението на бюджета за 
предходната отчетна година. Но в бюджета за 2017 г. заложената сума е 
била формирана от остатъка от 2016 г. и от сума, взета от наличните по 
сметките на ВАдвС, суми. Предходният състав на Висшия адвокатски 
съвет е взел Решение № 2248/13.01.2017 г. и от т.А от проектобюджета на 
Висшия адвокатски съвет за 2017 г., Раздел 1 т.А от наличности към 
31.12.2016 г. в Бюджет 2017 г. е включена сумата от 700 000 лв., вместо 
реалния остатък /Приход -  Разход/ от 2016 г. , който е в размер на 214 177 
лв.т.е. без предвидената начална наличност.

1.Б. Очаквани приходи - 2 098 000 л в .:
В този подраздел са включени няколко източника на очаквани 

приходи:
1.Б.1. -  Дължими месечни вноски от адвокатите /13 500 х 120 лв./ -

1 620000 лв.
1.Б.2. -  Дължими месечни вноски за минали години -  100 000 лв.
1.Б.З. -  Встъпителни вноски от нововписани адвокати -  300 000 лв.
1.Б.4. -  Лихви по банкови сметки -  5 000 лв.
1.Б.5. -  Такси за изпитите -  70 000 лв.
1.Б.6. -  Други приходи -  3 000 лв.

I.B. Възстановителни постъпления /158 000 л в ./:
Този подраздел е обособен за по-добро онагледяване и отчетност на 

постъпленията на парични средства, които временно са предоставени от 
Висшия адвокатски съвет, но подлежат на възстановяване. По своята 
същност те нямат характер на чисти постъпления, които увеличават 
имуществото, но от бюджетна гледна точка имат приходен характер. Тук 
бяха включени предвиждания за:

I.B.7. -  Погасителни вноски от безлихвени заеми -  125 000 лв.
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В това перо са включени погасителните вноски по отпуснатите от 
ВАдвС безлихвени заеми на отделни адвокатски колегии, както следва :

С Решение № 918/27.10.2010 г. на Адвокатски съвет -  Велико 
Търново, отпуснат паричен заем в размер на 135 500 лв., за закупуване на 
сграда, срок на погасяване -  31.12.2017 г. Заемът е погасен. За 2017 година 
погасените суми от АК-В.Търново са 22 500 лв.

С Решение № 1672/16.11.2012 г. на Адвокатски съвет -Благоевград 
предоставен заем в размер на 150 000 лв., за закупуване на недвижим имот 
за нуждите на колегията. Последната вноска е изплатена до м.12.2017 г. 
Заемът е погасен. За 2017 г. погасените суми от АК-Благоевград са 30 000 
лв.

С Решение № 629/29.05.2014 г. на Адвокатски съвет -  Сливен, е 
предоставен паричен заем за придобиване на недвижим имот за офис на 
колегията, в размер на 70 000 лв. Срок на погасяване -  м.09.2019 г. 
Остатък към 31.12.2017 г. -  24 487 лв. Вноските се изплащат редовно. За 
2017 г. на погасените суми от АК-Сливен са 14 004 лв.

С Решение № 561/21.03.2014 г. на Адвокатски съвет -  Стара Загора е 
предоставен паричен заем за закупуване на недвижим имот за нуждите на 
колегията, в размер на 200 000 лв. Срок на погасяване -  м.07.2020 г. 
Остатък към 31.12.2017 г. -  86 180 лв. Вноските се изплащат редовно. За 
2017 г. погасените суми от АК-Ст.Загора са 33 360 лв.

С Решение № 708/20.06.2014 г. на Адвокатски съвет -Габрово е 
предоставен паричен заем за закупуване на етаж от сграда за офис на АК. в 
размер на 100 000 лв. Срок на погасяване -  м. 10.2022 г. Остатък към
31.12.2017 г,- 62000 лв. Вноските се изплащат редовно. За 2017 г. 
погасените суми от АК-Габрово са 12 000 лв.

С Решение № 1580/18.12.2015 г. на Адвокатски съвет -  Враца е 
предоставен паричен заем за закупуване на недвижим имот -  заседателна 
зала за семинари и обучения, в размер на 100 000 лв. Срок на погасяване -  
м.03.2022 г. Остатък към 31.12.2017 г. — 70 788 лв. Вноските се изплащат 
редовно. За 2017 г. погасените суми от АК-Враца са 18 044 лв.

С Решение № 2330/24.02.2017 г. на Адвокатски съвет -  Перник, 
предоставен заем в размер на 300 000 лв., за закупуване на недвижим имот, 
срок на издължаване -  31.12.2024 г. Остатък към 31.12.2017 г. -  220 000 лв. 
Вноските се изплащат редовно. За 2017 г. погасените суми от АК-Перник 
са 80 000 лв.

С Решение № 2376/10.03.2017 г. на Адвокатски съвет -  Видин, 
предоставен заем в размер на 60 000 лв., за стартиране участие в Проект по 
ТГР България — Румъния — Проект 16.4.2.23 Трансгранично 
партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата 
област“ . Проектът се изпълнява съвместно от Адвокатска колегия -  
Видин и Адвокатска колегия Долж, Крайова. Срок на издължаване -
31.12.2018 г. Остатък към 31.12.2017 г. -  60 000 лв.
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Или в сравнителен план за 2017 г. размерът на предоставената в заем 
сума на адвокатските колегии възлиза на 360 000 лв.,а общият размер на 
сумите отпуснати като заеми на различни адвокатски колегии е 755 000 лв. 
Към 31.12.2017 г. е останала за издължаване от адвокатските колегии сума 
в размер на 523 455 лв.

I.B.8. -Приходи за издадени адвокатски карти и стикери -  30 000 лв.
I.B.9. -  Други -  3 000 лв.

Така сборният размер на Раздел I. „Общата финансова рамка 
(А+Б+В)“ е бил определен на сумата- 2 956 000 лв.

Изпълнението в цялата Обща финансова рамка (ОФР), 
обобщена като приходната част на така утвърдения бюджет възлиза 
общо на 2 754 845 лв. и е налице изпълнение в проценти -  93 % от 
предвиденото, формирани от:

- 100% изпълнение в приходите на наличности от предходната 
2016 г.;

- 86% изпълнение на очакваните приходи;
-152% изпълнение на възстановителните приходи.

По пера изпълнението на очакваните приходи (1.Б) е, както 
следва:

Членски внос, дължим за 2017 г. -  1 491 639 лв. (т.е. -  92% от 
цялото бюджетно предвиждане за отчетната година). За предишната 2016 
г. -  1 486 716 лв. т.е. -  95% от цялото бюджетно предвиждане за 
предходната година/ което означава, че ръстът на събираемост на това най- 
важно приходно перо е намален с 3% за 2017 г.

Дължим членски внос от минали години -  76 918 лв. или 77%;
Встъпителни вноски -  193 300 лв. или 64 %

/следва да се отбележи, че през 2017 г. са приети в адвокатурата 463 
адвокати, доста по-малко в сравнение е 2016 г., когато ръстът на 
изпълнение на това приходно перо е бил 84 %./

С Решение № 393/08.12.2017 г. ВАдвС като взе предвид, че 
определената с Протокол №5/28.10.2001 г. встъпителна вноска за лица е 
осигурителен стаж до 3 години е 200 лв., за лица е осигурителен стаж над 3 
години - 500 лв., реши и измени размера на встъпителната вноска както 
следва: за адвокати е осигурителен стаж под 3 години от 200 лв. на 600 лв., 
за адвокати с осигурителен стаж над 3 години -  от 500 лв. на 1500 лв., 
считано от 01.01.2018 г.

Лихви по банкови сметки -  1 718 лв. или 36%;
Такси за изпитите -  51 050 лв. или 73%;
Други приходи -  0 лв. или 0 %.
Сборът на всички очаквани приходи, които са реализирани, е 1 814 

688 лв., т.е. -  86 % от планираното по подраздел Б.
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По пера изпълнението на възстановителните постъпления (1.В.) 
е, както следва:

Погасяване на безлихвени заеми -  209 908 лв. или 168 %;
По това перо преизпълнението е 168 % поради следното 

обстоятелство : С Решение № 2330/24.02.2017 г. на Адвокатски съвет -  
Перник, е предоставен заем в размер на 300000 лв., за закупуване на 
недвижим имот, и през текущата финансова година част от този заем в 
размер на 80 000 лв. е вече възстановена.

За издадени адвокатски карти и стикери -  26 027 лв. или 87 %;
Други -  4 222 лв. или 141%.
Сумата в т.“Други“ е от обезщетение от застрахователно събитие и 

постъпления от разноски по дисциплинарни дела.
Сборът на всички възстановителни приходи, които са постъпили, е 

240 157 лв., т.е. -  152% от планираното по подраздел „В“
„Възстановителни постъпления“.

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДНАТА ЧАСТ на Бюджет 2017 г.

Заложената сума в Разходната част на Бюджет 2017 г. е в размер 
на 2 822 000 лв.

И.Г. Чисти разходи /това са предвижданията за разходи, които не 
подлежат на възстановяване и не водят до придобиване на друго 
имущество/ -  общо заложена сума в размер на 2 249 000 лв., разпределени 
по пера:

П.Г.1. Възнаграждения и други плащания по КТ -  240 000 лв.;
П.Г.2. Разходи за ДОО, ЗОВ и ДЗПО -  42 000 лв.;
Н.Г.З. Социални разходи -  болнични от работодателя, карти градски

15 000 лв.; 
110 000 лв.; 

90 000 лв.; 
20 000 лв.; 
90 000 лв.;

транспорт и режиини и социални разходи за служителите 
П.Г.4. Възнаграждения за труд по гр. договори 
Н.Г.5. Командировъчни разходи в страната - 
Н.Г.6. Командировъчни разходи в чужбина - 
Н.Г.7. Заседателни възнаграждения - 
П.Г.8. Възнаграждения на председателя и главния секретар — 126 000 лв.; 
П.Г.9. Разходи за поддръжка на ел. регистри - 36 000 лв.;
И.Г. 10. Разходи за провеждане на общо събрание на адвокатите в 

страната, национални конференции, семинари и др.п. форуми- 100 000 лв.; 
И.Г. 11. Разходи за дарения-социални помощи - 100 000 лв.;
П.Г.12. Дарение за Ф." ЦОА „Кр. Цончев“ - 420 000 лв.;
П.Г.13. Други спомоществувателства - 170 000лв.;
И.Г. 14. Разходи за представителни цели - 20 000 лв.;
И.Г. 15. Консумативни разходи - 190 000 лв.;
П.Г.16. Издателски разходи за сп.„Адвокатски преглед” -  110 000

ЛВ«^
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П.Г.17. Разходи за ремонти - 70 000 лв.;
П.Г.18. Разходи за местни данъци и такси - 20 000 лв.;
Н.Г.19. За членски внос в международни организации - 65 000 лв.
П.Г.20. За Висшия дисциплинарен съд - 60 000 лв.;
П.Г.21. За Висшия контролен съвет - 30 000 лв.;
И.Г.22 Други /обн. в медии, публикации и др.п./ - 125 000 лв.;

др.
П.Д. Разходи, подлежащи на възстановяване - 389 000 лв., 

разпределени в две пера:
Н.Д.23. Безлихвени заеми за адвокатските колегии - 360 000 лв.;
И.Д.24. Авансово плащане на адвокатски карти и годишни стикери 

за заверката им и др. - 29 000 лв.;
П.Е. Разходи, водещи до трансформация на паричното 

имущество - 124 000 лв., разпределени в три пера:
II.E.25. За закупуване на мат.активи, оборудване -  100 000 лв.
II.E.26. За попълване библиотечния фонд и абонаменти за 

библиотеката - 15 000 лв.
II.E.27. Други абонаменти - 9 000 лв.

П.Ж. Резервен фонд -  раздел на разходно перо, чието 
предназначение е да покрива евентуалния преразход в което и да било 
друго разходно перо. В бюджета за 2017 г. за него е предвидена сума в 
размер на 60 000 лв.

Така Сборният размер на Раздел II. „Разходна част“ (Г+Д+Е+Ж) е
заложена сумата - 2 822 000 лв.

С Решение № 398/08.12.2017 г. бе извършена актуализация на 
бюджета в разходната му част, без да бъде надвишаван общият размер на 
раздел II „Разходна част“.

Б. ИЗПЪЛНЕНИЕ на БЮДЖЕТ 2017 в РАЗХОДНАТА ЧАСТ :

Изпълнението на бюджета в цялата „Разходна част“ на така 
утвърдения бюджет (раздел II) възлиза на 2 579 248 лв. или е налице 
изпълнение в проценти -  91 %, формирани от:

- 93 % в изпълнението на чистите разходи;
- 100% изпълнение на разходите, подлежащи на възстановяване;

84% изпълнение на разходите, водещи до трансформация на 
парично имущество;

- 0% изпълнение на резервния фонд.

По пера изпълнението на чистите разходи (Н.Г.) е 2 086 163 лв. 
или 93 % , както следва:
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1. Възнаграждения и други плащания по КТ - 216 105 лв., т.е.
90 % от бюджетното предвиждане;

2. Разходи за ДОО, ЗОВ иДЗПО - 42 083 лв. или 100 %;
3. Социални разходи — болнични от работодателя, карти градски 

транспорт, режийни и социални разходи за служителите -
13 002 лв. или 87 %;

4. Възнаграждения за труд по граждански договори -
88 393 лв. или 80 %;

5. Командировъчни разходи в страната - 89 382лв. или 99%;
6. Командировъчни разходи в чужбина - 19 242 лв. или 96 %
7. Заседателни възнаграждения - 74 540 лв. или 83 %;
8. Възнаграждения на председателя и главния секретар —

126 000 лв. или 100 %
9.Разходи за поддръжка на електронните регистри на 

адвокатурата- 33 000 лв. или 92%;
10. Разходи за провеждане на общо събрание на адвокатите в 

страната, национални конференции, семинари и др. п. форуми -
86 225 лв. или 86%;

11 .Разходи за дарения-социални помощи - 99 900 лв. или 100%;
В тази точка влизат сумите отпуснати за финансово подпомагане на 

адвокати от различни адвокатски колегии от страната.
П.Дарение за Ф. ЦОА „Кръстю Цончев“ - 420 000 лв. или 100 %
13Други спомоществувателства - 164 251 лв. или 97 %
В тази точка от бюджета влизат разходи за финансирането на 

отделни адвокатски колегии по различни поводи, финансиране 
провеждането на „кръгла маса“ съвместно със СЮБ или в друг формат, 
присъждане на ежегодни годишни награди на студенти -  юристи, и др.

С Решение № 166/23.06.2017 г. ВАдвС гласува да бъде отпускана 
финансова помощ за създаването на регионални центрове за консултиране 
по Закона за правната помощ, на адвокатските съвети, само за оборудване, 
в размер до 8000 лв., при обосновани разходи. Целта на това финансиране 
бе да се подпомогнат отделните адвокатски колегии да разгърнат 
дейността си по предоставяне на правна помощ по ЗПП. да бъдат 
обхванати по-голяма част от социално -  слабите граждани от съответния 
регион и предоставяне на ефективна правна помощ, за да им бъде 
гарантиран равен достъп до правосъдие.

В резултат на това решение бяха отпуснати следните суми :
С Решение № 2376/10.03.2017г. на Адвокатския съвет -  Велико Търново -  
7000 лв. /сумата е отпусната от предходния състав на ВАдвС/.
С Решение № 91/2017 г. на Адвокатски съвет -  Кърджали -  7000 лв.
С Решение № 165/2017 г. на Адвокатски съвет -  Хасково -  8000 лв.
С Решение № 167/2017 г. на Адвокатския съвет -  Плевен -  8000 лв.
С Решение № 206/2017 г. на Адвокатския съвет -  Добрич -  2650 лв.
С Решение № 211/2017 г. на Адвокатския съвет -  Сливен -  5500 лв.
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С Решение № 232/2017 г. на Адвокатския съвет -  Варна -  8000 лв.
С Решение № 301/2017 г. на Адвокатския съвет -  Силистра - 8000 лв.
С Решение № 302/2017 г. на Адвокатския съвет -  Благоевград -  7600 лв.
С Решение № 322/2017 г. на Адвокатския съвет -  Ст.Загора -  6101 лв.
С Решение № 337/2017 г. на Адвокатския съвет -  Пазарджик -  2200 лв.

С Решение № 224/2017 г. на Адвокатския съвет -  София бе 
отпуснато финансиране -  50 000 лв. за създаване и разпространение, 
включително и на електронен носител, на документален филм, отразяващ 
историята на Софийската адвокатура.

С Решение № 164/2017 г. на Адвокатския съвет -  Пловдив бе 
отпуснато финансиране -  18 000 лв., за да бъде подпомогнато издаването 
на книгата „История на Пловдивската адвокатска колегия”, във връзка с 
честването на 120-годишнината от Адвокатския съвет -  Пловдив, с 
условието 30 броя от книгата да бъдат предоставени на Висшия адвокатски 
съвет, като в книгата се отрази спомоществователството на Висшия 
адвокатски съвет.

Общата сума за финансиране на Адвокатски колегии за създаване на 
регионални центрове за консултиране по Закона за правната помощ, е в 
размер на 138 051 лв.

14. Разходи за представителни цели - 10 972 лв. или 55 %;
15. Консумативни разходи - 177 370 лв. или 93 %
В това перо се включват разходи за недвижимите имоти, 

притежавани от ВАдвС, за ел.енергия, топлинна енергия, телефони, 
пощенски пратки, вода, поддръжка на софтуер и хардуер, канцеларски 
материали, закупена литература за адвокатските колегии в страната (в.т. 
„Несъстоятелност“ и „Административният акт“) ,календар -  бележници, и 
др.

16. Издателски разходи „Адвокатски преглед”- 93 888 лв. или 85 %. 
Всеки месец се издават 5800 бр. от списанието на хартиен носител и се 
изпраща на отделните адвокатски колегии, и институции.

17. Разходи за ремонти - 55 780 лв. или 80 %;
С оглед състоянието на основната сграда на Висшия адвокатски

съвет в гр.София, на ул.“Калоян“ 1А, и необходимостта от полагане грижа 
на добър стопанин, Висшият адвокатски съвет, след проведен подробен 
оглед и анализ на състоянието на сградата, на свое заседание единодушно 
взе Решение №168/23.06.2017 г. да бъде извършен ремонт на сградата, 
която не бе реновирана основно от момента на закупуването й на 
12.05.2004 г.

Бе подменена изцяло дограмата на сградата, бе извършено 
боядисване на всички помещения и коридори в сградата, и съпътстващите 
дейности, поставяне на климатици, направа на козирка над входа е 
хидроизолация, улуци и водосток, частично изграждане на ел.инсталация, 
и др. Предстоят довършителни дейности относно входната част за сградата 
на Висшия адвокатски съвет на ул.“Калоян“ № 1а, за да има необходимият
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представителен вид. Тези дейности ще бъдат осъществени след 
предвиденото изграждане на Магазин LIDL в тази част на сградата , която 
представлява бившето кино „Димитър Благоев“.

18.Разходи за местни данъци и такси - 15 659 лв. или 78 %;
19.3а членски внос в международни организации - 

60 683 лв. или изпълнението е 93 %.
В тази точка са включени разходите за членски внос за следните 

организации : Международен адвокатски съюз -  UIA, със седалище 
Париж, Международен адвокатски съюз /1ВАУ със седалище Лондон, 
Федерация на европейските адвокатури /БВЕ/, със седалище Страсбург, 
Съвет на европейските адвокатури и правни общества/ ССВЕ/ съд 
седалище Брюксел и др.

20. За Висшия дисциплинарен съд - 56 548 лв. или 94%;
21. За Висшия контролен съвет - 21 546 лв. или 72%;
22. Други (обнародване, публикации и др.) - 121 593 лв. или 97%;
В тази точка са включени разходи за :
Първа вноска по Договор от 28.11.2017 г. за КИС Лакорда за Правен 

Интелект с анотирани нормативни актове, Бюлетин Лакорда, Българско 
Право, Съдебна Практика, Право на Европейския Съюз, Процедури и 
Формуляри, Бизнес Интелект с Бизнес Регистър и Lakorda Mobile -  90 000 
лв., заснемане на филм по случай Международна конференция за 
спасяване на българските евреи, публикуване в ДВ на списъците на 
действащите адвокати за 2016 г. и 2017 г., публикации в „24 часа“, „Труд“, 
„Де Факто“, „Офф Медия“ по различни поводи и др.

СБОРЪТ на всички реално осъществени чисти разходи /р.П.Г/ е 
2 086 163 лв„ т.е. 93 % от предвиденото в бюджета.

По пера изпълнението на разходите, подлежащи на 
възстановяване / р.Щ.Д./;

23. Безлихвени заеми за адвокатските колегии —360 000 лв., т.е.
100%.
24. Авансово плащане на адв. карти и годишни стикери за заверката 

им -  28 922 лв., т.е. изпълнението на това разходно перо е 100 %.
СБОРЪТ на всички реално осъществени разходи, подлежащи на 

възстановяване е 388 922 лв„ т.е. 100%.

По пера изпълнението на разходите, водещи до трансформация 
на парично имущество (ILE.) е, както следва:

25. За закупуване на материални активи, оборудване -  91 427 лв. 
или 91%.

В тази точка влизат суми по изплащане на климатична техника на 
заседателна зала по договор за СМР, принтер и скенер за нуждите на 
счетоводството, мултифункционално устройство за нуждите на 
библиотеката на ул.“Калоян“ № 8, дискусионна, микрофонна, безжична и
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озвучителна система за нуждите на ЦОА, 17 бр. таблети за нуждите на 
ВАдвС и деловодството, мрежов сторидж и 2 бр. твърди дискове за 
сървъра, и др.

26. За попълване библиотечния фонд и абонаменти за библиотека -
7 080 лв.или 47 %;

27. Други абонаменти - 5 656 лв. или 63 %

СБОРЪТ на всички реално осъществени разходи, водещи до 
трансформация на парично имущество, е 104 163 лв. или 84%.

Изпълнението на разходи от „Резервен фонд“ (П.Ж.) е 0% от 
предвиденото, т.е. общо 0 лв. Т.е. не са използвани средства от 
резервния фонд, поради взето Решение № 398/08.12.2017 г., с което е 
извършена актуализация на бюджета в разходната му част, без да бъде 
надвишаван общият размер на раздел II „Разходна част“.

РАЗДЕЛ III. „Планиран остатък“ -  заложена сума в Бюджет 
2017 г. - 134 000 лв.

Раздел III „Планиран остатък“ включва Раздел I /ОФР/ -  Раздел II 
„Разходна част“.

Това е предвидената разлика между планираното в Раздел I и 
Раздел II на бюджета на Висшия адвокатски съвет за 2017 г.

Разходната част по план е определена в по-малка по размер част от 
приходната. При това положение е очертан остатък, който е планиран и 
обособен като самостоятелен заключителен раздел на бюджета.

Изпълнението на р. III „Планиран остатък“ за 2017 г. е 175 597 
лв., което е 131 %.

В. Анализът на изпълнението на бюджета за 2017 г. води до 
следните изводи:

Като цяло приходната част на бюджета е изпълнена 93 %.
Като цяло разходната част на бюджета е изпълнена 91 %.
Като цяло планираният остатък е изпълнен на 131 %.
През 2017 г. отново има неравномерност в темповете на събираемост 

на месечните вноски, които се превеждат от адвокатските съвети в 
страната, и осигуряват най-важното приходно перо в бюджета на Висшия 
адвокатски съвет. Настоящият състав на Висшия адвокатски съвет положи 
максимални усилия за преодоляване на тази тенденция за забавено 
отчитане на тези вноски.

С тази дейност за преодоляване на неравномерността в 
постъпленията по това приходно перо бяха пряко ангажирани 
адвокатските съвети, членовете на Висшия адвокатски съвет, отговарящи 
за съответните колегии, Висшият контролен съвет, и с негово съдействие 
контролните съвети на отделните колегии. Следва да отбележа и
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*

изключителната активност на счетоводството на Висшия адвокатски съвет. 
Няма адвокатски колегии сериозно изостанали в изпълнението на това свое 
задължение .

Г. Обща финансова наличност към 31.12.2017 г. по банковите 
сметките на Висшия адвокатски съвет, в лева и валута:

1. По разплащателни с-ки в лева - 518 278.05 лв.
2. По разплащателна с-ки в евро /151 216.05 евро/- 295 752.89 лв.

3. По разплащателни с-ки в щ. долари /104 218.50/- 169 960.57 лв.
4. По депозитни срочни сметки в лева - 69 971.87 лв.
5. По депозитни срочни сметка в евро /157 446.74 евро/ -

307 939. 06 лв.
6. По депозитни срочни сметки в щ. долари / 350 606.26 щ.д./ -

571 772.19 лв.
Общата парична наличност по банковите сметки, изчислена в 

български лева, към 31.12.2017 г. е 1 933 674.63 лв.
Касова наличност към 31.12.2017 г .- 1613.64 лв.
Настоящият състав на Висшия адвокатски съвет с единодушно 

прието Решение № 399/08.12.2017 г. прие новата структура на „Бюджет 
2018“, като в бюджета бяха създадени подраздели -  „Депозитни сметки“, 
„Разплащателни сметки“ и „Касова наличност“. Така цялото налично 
парично имущество се поставя в Бюджета, за прецизност и информация на 
адвокатите, но не влиза в приходната му част, с цел разходване.

През отчетния период депозитите от левови и валутни сметки на 
Висшия адвокатски съвет са диверсифицирани чрез разпределение в 
различни банки, с цел по-голяма сигурност и стабилност на паричното 
имущество. Това е утвърден в последните години основен и доминиращ 
принцип в тяхното управление. Отделно от това, запазена е 
диверсификацията във валути (левове, евро, долари), прилагана във 
финансовата дейност на Висшия адвокатски съвет, от възстановяването му 
през 1992 г. до сега. Сериозното намаляването на лихвените проценти, 
започнало чувствително в по-предишните финансови години, е резултат на 
общата икономическа обстановка в страната. Стремежът за по-добра 
доходност на депозитите генерално бе коригиран в последните три години 
с безусловното изискване за по-голяма сигурност.

Уважаеми колеги !
Усилията на Висшият адвокатски съвет са насочени към 

стратегически важни за адвокатурата проекти , както и към гарантирането 
на финансовата независимост на адвокатурата, като независима, 
самоуправляваща се и самоиздържаща се институция.

Главен секретар: 1 j Wfi
Стефка Въ


