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Приет с решение на 
Висшия адвокатски съвет 
№ 1513/11.01.2019 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

за финансовата 2018 г. 
обхващащ периода 

01.01.2018 г. -31.12.2018 г.



УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ 
СЪВЕТ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предлагам на Вашето внимание настоящия Годишен финансов отчет 
за дейността на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2018 година.

Този отчет е неразделна част от цялостния Отчет за дейността на 
Висшия адвокатски съвет за 2018 г., представен от председателя Ралица 
Негенцова.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
На свои заседания Висшият адвокатски съвет прие няколко решения, 

които имат съществена роля не само във формиране на приходната част на 
Бюджет 2018 г., но и са от съществено значение за многоаспектната 
дейност на Висшия адвокатски съвет. Това са :

Решение №393/08.12.2017 г.
„Като взе предвид, че определената от него с Протокол 

№5/28.10.2001 г. встъпителна вноска е за лица с осигурителен стаж до 3 
години - 200 лв. и за лица с осигурителен стаж над 3 години - 500 лв., и че 
оттогава са минали 16 години, увеличен е минималният и средният 
размер на работната заплата повече от 3 пъти, намира че следва да бъде 
увеличена встъпителната вноска и да бъде коригирана, поради което 
изменя размера на встъпителна вноска както следва: за адвокати с 
осигурителен стаж под 3 години увеличава от 200 лв. на 600 лв., за 
адвокати с осигурителен стаж над 3 години -  от 500 на 1500 лв., считано 
от 1.01.2018 г .“

Решение №481 /12.01.2018
„ Увеличава месечните вноски към Висшия адвокатски съвет от 

10,00 на 20,00 лв. “
Решение №482/12.01.2018 г.
„Увеличението на месечните вноски на адвокатите към Висшия 

адвокатски съвет да бъде от 01.04.2018 г. “
Решение № 627/17.02.2018 г.

1. Месечните вноски, дължими към Висшия адвокатски съвет по чл. 49, 
ал. 1 от Закона на адвокатурата, се събират от адвокатските съвети.
2. За дейностите по събиране на вноските по точка 1 и за водене на 
Единния регистър за адвокатите, адвокатският съвет получава 10 
процента от събраните вноски.
3. При заплащане на всички дължими месечни вноски по точка 1 за 
съответната година до 31.01, адвокатите ползват 5 процента отстъпка.
4. При заплащане на вноските по точка 1 по електронен път, 
адвокатите ползват отстъпка от 5 процента. Висшият адвокатски 
съвет разработва и поддържа към интернет страницата си 
информационна система за заплащане на вноските по точка първа и към 
вноските към адвокатските съвети по електронен път;



Плащането по електронен път ще се извършва чрез разработена и 
поддържана на сайта на Висшия адвокатски съвет система, в секция „Е- 
адвокатура “.
5. Младшите адвокати дължат определената месечна вноска към 
Висшия адвокатски съвет, намалена с 15 процента.
6. Правилата на точка 3 за 2018 г. се прилагат при внасяне на сумата 
до 30.04.2018 г.
7. Правилата на точка 4 се прилагат след разработване и внедряване 
на електронната система.

Тези решения не бяха еднозначно приети от адвокатите и 
адвокатските съвети. Промяната на размера на месечната вноска към 
ВАдвС бе дискутирана на различни адвокатски форуми, бе повод за 
работна среща между председателите на адвокатските колегии и членовете 
на Висшия двокатски съвет, проведена на 26.03.2018 г. в ЦОА „Кръстю 
Цончев“.

Дискусията „за“ и „против“ увеличения размер на месечните вноски 
реално продължи през цялата финансова година. Промяната на размера на 
месечната вноска и последвалата реакция на колегите адвокати, доведе до 
затруднения в събиремостта на средствата, което от своя страна се отрази 
на приходната част на Бюджет 2018 г., особено през второто тримесечие на 
бюджетната година. Тази негативна тенденция бе постепенно преодоляна.

КАКВО НАЛОЖИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ВНОСКИ :
Увелчаване размера на месечните вноски се наложи с оглед 

развиване дейността на Висшия адвокатски съвет, за по-качествено 
осъществяване на правомощията, заложени в чл.122 от Закона за 
адвокатурата,

С цел да обезпечи финансово дейността на Висшия адвокатски съвет 
и да сложи началото на кумулиране на финансов ресурс, необходим за 
дългосрочното развитие на българската адвокатура като модерна 
адвокатура,

С оглед изпълнение на Годишната програма за 2018 г. , в която са 
поставени краткосрочни и дългосрочни цели за следващите години, и 
която слага началото на дългосрочната програма за модернизиране на 
българската адвокатура, с основни насоки:
1. Дейности, свързани с възможността Висшият адвокатски съвет да 
сезира Конституционния съд, с искане за установяване на 
противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи 
на гражданите.
2. Работа по внасяне и приемане от Народното събрание на ЗИД на 
Закона за адвокатурата, в т.ч.:

разясняване на приетите от Висшия адвокатски съвет промени в ЗА в 
рамките на нарочно организирани срещи с адвокатите от страната;



предприемане на действия, свързани с разясняване на предлаганите 
промени в ЗА сред останалите професионални юридически и 
неюридически общности, включително чрез организиране на кръгли маси, 
обсъждания, презентации и други подобни;

дейности, свързани с разясняване на ползите от промените в Закона 
за адвокатурата за българските граждани.
3. Задълбочаване на взаимоотношенията между Висшия адвокатски 
съвет и адвокатските съвети, в т.ч.:

работни срещи на Висшия адвокатски съвет с адвокатските съвети и 
адвокати от страната;

работни срещи на Висшия адвокатски съвет (главен секретар и 
главен счетоводител) със секретарите и счетоводителите на адвокатските 
съвети.
4. Борбата с нелоялната конкуренция., в т.ч.

- търсене на законодателни промени и като резултат от тях - ангажиране 
на отговорност на лицата, осъществяващи такава нерегламентирана 
дейност;

- разобличаване и широко огласяване на порочните практики и посочване 
на рисковете за гражданите от тях;
5. Финансиране на изработването на сайтове на адвокатските съвети от 
страната.
6. Разширяване на обхвата на международната дейност на Висшия 
адвокатски съвет с цел препозиционирането му, в т.ч. и като се използват 
предимствата от Председателството на България на Съвета на Европейския 
съюз
7. Повишаване на квалификацията на адвокатите от страната чрез 
провеждане на различни семинари, тъй като адвокатурата е единствената 
професионална организация, която предоставя безплатни семинари за 
своите членовете.
8. Въвеждане на „е-адвокатура“ като част от реформата в адвокатурата, 
и внедряване и използване на информационни и комуникационни 
технологии, като без тази реформа е невъзможно да се отговори на 
законовите изисквания за преминаването към електронно правосъдие в 
държавата, доколкото адвокатурата е неотделим елемент от системата на 
правосъдието.

Тази реформа изисква инвестиции в следните направления:
• Реформа на Единния регистър на адвокатурата- Превръщането на 
Единния централизиран регистър на адвокатурата в ключов, при 
вписването на адвокати, младши адвокати, адвокатски сътрудници, 
чуждестранни адвокати, адвокатски дружества и договори за адвокатски 
съдружия.
• Електронно сезиране - Осигуряване на функционалност през уеб
страницата на Висшия адвокатски съвет на безплатно подаване по



електронен път на изявления от адвокатите и гражданите, сезиращи 
Висшия адвокатски съвет и адвокатските съвети;
• Безхартиен обмен - Осигуряване на безхартиен обмен на документи, 
включително дисциплинарни преписки, между органите на адвокатурата, 
адвокатите и всички заинтересовани лица.
• Електронно подписване и удостоверяване на време- Интегриране на 
портал за електронно подписване на документи от страна на адвокатите и 
органите на адвокатурата за нуждите за създаване и подписване на 
документи, адресирани до държавни органи и органите на съдебната власт, 
включително чрез електронно удостоверяване на времето на създаването 
им, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014.
• Електронни адвокатски карти - Осигуряване на възможност за 
издаване на електронни адвокатски карти върху смарт-устройства 
(мобилни телефони) и тяхното признаване като легитимационен е- 
документ, без да е необходимо да се ползва пластичната адвокатска карта;
• Електронни разплащания - Създаване на възможност за 
централизирано заплащане на дължими вноски към адвокатските съвети и 
Висшия адвокатски съвет, както и на осигурителните вноски.
• Електронна правна помощ - Създаването на възможност за 
получаването на възлагания и отчитане изцяло по електронен път за 
нуждите на правната помощ, чрез интеграция със системите на 
Националното бюро за правна помощ.
9. Увеличение на обхвата на финансовото подпомагане на адвокати.
10. Реализация на Комуникационна стратегия на българската адвокатура.
11. Поддържане на съществуващата и разширяване на материално- 
техническата база на адвокатурата.

ПРЕДСТАВЯМ ВИ резултатите от приемането и прилагането на 
бюджета на Висшия адвокатски съвет за периода 01.01.2018 г. -  31.12.2018 
г., разходването и управлението на паричните средства:

ПРЕГЛЕД НА БЮДЖЕТА

Висшият адвокатски съвет е единодушно прието Решение № 
399/08.12.2017 г. прие новата структура на „Бюджет 2018“, както следва:

В буква „А” се създават подраздели -  „Депозитни сметки“, 
„Разплащателни сметки“ и „Касова наличност“.

В т. 2. на буква „Б” се създават подраздели на „Дължими месечни 
вноски за минали години“, като единият подраздел е „Предходна година“, 
а вторият подраздел е „Минали години“.

В „Общ размер на финансовата рамка“ се предвижда -  Общ размер 
Приходи на финансовата рамка, равно на „Б” плюс „В”. Заличава се буква



В Раздел II, буква „Г”, в т. 10 след „национални” се прибавя изразът 
„и международни конференции”.

В Раздел „Г”, се създава нова т. 14 „Разходи за правно- 
информационна система за адвокатите от страната“.

В Раздел „Д” т. „И други” се отделя в нова т. 26.
Променя се номерацията на точките от т.26 нататък, като в буква „Е” 

до края следват точки с номера -  27, 28, 29, като словесното изражение на 
всяка една точка се запазва.

В новата т. 30 на раздел III „ Планиран остатък“ се добавя изразът „ 
Раздел I, букви „Б” и „В” минус Раздел II“.като в бюджета се създават 
подраздели -  „Депозитни сметки“, „Разплащателни сметки“ и „Касова 
наличност“.

Бюджетът за отчетния период е одобрен и приет с Решения №№ 483 
до 509 от 12.01.2018 г. на Висшия адвокатски съвет.

БЮДЖЕТЪТ на Висшия адвокатски съвет за 2018 г. съдържа:

ОБЩА ФИНАНСОВА РАМКА 
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДНА ЧАСТ

I.A. НАЛИЧНОСТ към 31.12.2017 г. в т.ч. :
а/ Депозитни сметки : 949 683 лв.
б/ Разплащателни сметки 983 992 лв.
в/ Касови наличности 1 614 лв.
ОБЩА НАЛИЧНОСТ на парични средства към 31.12.2017 г. -

1 935 288 лв.
НАЛИЧНОСТ към 31.12.2018 г. в т.ч. :

а/ По разплащателни сметки в лева : 
б/ По разплащателни сметки в евро :

80 217.17 евро, левова равностойност - 
в/ По разплащателни сметки в щ.долари : 

3562.47 щ.долара, левова равностойност-  
г/ По депозитни срочни сметки в лева : 
д/ По депозитни срочни сметки в евро :

331 092.13 евро, левова равностойност - 
е/ По депозитни срочни сметки в щ.долари : 

451 495.12 щ.долара, левова равностойност -

1 170 742.87 лв.

156 891.15 лв.

6 085.23 лв. 
4 919.87 лв.

647 559.92 лв.

771 221.39 лв.
ОБЩА НАЛИЧНОСТ по банкови сметки на парични средства в лева към
31.12.2018 г.

ж/ Наличност на каса в лева
2 757 420.43 лв. 

1791.45 лв.
з/ Наличност на каса във валута по левова равностойност-1057.94 лв. 

ОБЩА НАЛИЧНОСТ по банкови сметки и касата на ВАдвС в лева към
31.12.2018 г.- 2 760 269.82 лв.



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.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ ОТ БЮДЖЕТ 2018 :

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ (1.Б) - ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Т.1 Дължими месечни вноски от адвокатите публикувани в ДВ 

бр.101/19.12.2017 г. -
Предвидена сума 2 881 200 лв ., събрана сума 2 243 391 лв. или 78 %;
През 2018 г. имаше сериозни проблеми със събираемостта на 

месечните вноски към ВАдвС, като 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 
изключителната активност на счетоводството на Висшия адвокатски съвет.

През отчетния период започна процесът по въвеждане на „Е- 
адвокатура“ като част от реформата в адвокатурата, като бе въведена 
възможност за централизирано заплащане на дължими вноски към 
адвокатските съвети и Висшия адвокатски съвет, както и на 
осигурителните вноски, през сайта на Висшия адвокатски съвет, секция 
„Е-адвокатура ,„ подсекция „Е- плащания“. През тази страница всеки 
адвокат може да заплати по електронен път месечни вноски, такси или 
други финансови задължения къв ВАдвС или адвокатска колегия в 
страната, чрез въвеждане на адвокатски номер или ЕГН. Плащанията се 
извършват чрез еРау с банкова карта или чрез EasyPay -  на някоя от касите 
в страната.

През секция „Е-адвокатура „ , подсекция „Е- плащания“ 218 адвокати 
извършиха плащания за отчетния период, на обща стойност 92 428 лв.

Бяха извършени електронни плащания по адвокатски колегии както 
следва : Благоевград -  8 адвокати са заплатили 3538 лв., Бургас -  1 адвокат 
е заплатил 30 лв, Варна -  14 адвокати са заплатили 4083 лв., В. Търново -  
2 адвокати са заплатили 195 лв., Видин -  3 адвокати са заплатили 406 лв., 
Враца -  няма данни за извършени плащания, Габрово -  2 адвокати са 
заплатили 220 лв., Добрич — 5 адвокати са заплатили 1015 лв., Кърджали — 
1 адвокат е заплатил 49 лв., Кюстендил -  няма данни за електронни 
плащания, Ловеч -  няма данни за електронни плащания, Монтана -  3 
адвокати са заплатили 663 лв., Пазарджик -  няма данни за електронни
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плащания, Перник -  2 адвокати са заплатили 588 лв., Плевен -  5 адвокати 
са заплатили 2049 лв., Пловдив -  22 адвокати са заплатили 3600 лв., 
Разград -  няма данни за електронни плащания, Русе -  4 адвокати са 
заплатили 2921 лв., Силистра -  няма данни за електронни плащания, 
Сливен -  4 адвокати са заплатили 2264 лв., Смолян -  1 адвокат е заплатил 
144 лв., София -  41 адвокати са заплатили общо 26 351 лв., Стара Загора -  
3 адвокати са заплатили 2354 лв., Търговище -  1 адвокат е заплатил 35 лв., 
Хасково -  85 адвокати са заплатили общо 13 336 лв. , Шумен -  1 адвокат е 
заплатил 195 лв., Ямбол -  5 адвокати са заплатили 1092 лв.

Към 31.12,2018 г. събираемостта на месечните вноски към Висшия 
адвокатски съвет е 85 %, и по адвокатски колегии е следната :

Благоевград -  100%, Бургас -  60 %, Варна -  91 %, В Търново -  93 %, 
Видин -  88%, Враца -  97 %, Габрово - 91 %, Добрич -  98%, Кърджали -  86 
%, Кюстендил -  83 %, Ловеч -  95%, Монтана -  86 %, Пазарджик -  100%, 
Перник -  84%, Плевен -  91%, Пловдив -  91 %, Разград -  100 %, Русе -  78 
%, Силистра -  90 %, Сливен -  94 %, Смолян -  94 %, София -  84 %, Стара 
Загора -  80 %, Търговище -  80 %, Хасково -  63 %, /от АК Хасково има 
постъпил превод на 04.01.2019 г. в размер на 12 834 лв., за 2018 г., но тъй, 
като отчетният период е до 31.12.2018 г. сумата не следва да бъде 
включена в доклада . Изпълнението с внесената сума е 82 % /, Шумен -  
100 %, Ямбол -  98 %.

Т.2 Дължими месечни вноски от минали години в т.ч.
а/ Предходна година
Предвидена сума 80 000 лв ., събрана сума 54 580 лв. или 68 %;
Съгласно взето Решение № 533/26.01.2018 г. на ВАдвС, са изпратени 

за пореден път писма до адвокатските колегии и са върнати справки от 
колегиите за уточняване на задълженията за 2017 г. В резултат от 
прецизираните справки от колегиите, относно действителния брой 
адвокати, дължащи месечни вноски, са отписани 45 610 лева. Т.е. реално е 
събрана цялата дължима сума за предходната година.

б/ Минали години
Предвидена сума 20 000 лв ., събрана сума 3 270 лв. или 16 %;
Съгласно взето Решение № 532/26.01.2018 г. на ВАдвС са изпратени 

за пореден път писма с искане за прецизирани справки от всяка адвокатска 
колегия за уточняване на дължимите суми за периода 2011 -  2016 г.

За периода са отписани следните задължения:
За 2011 задълженията са погасени по давност;
За 2012 г. -  дължими 19 220 лв., внесени няма;
За 2013 г. -  дължими 24 517 лв., внесени няма;
За 2014 г. погасени по давност- 13 450 лв., внесени общо 1 550 лв. - 

от АК Пазрджик 1020 лв.; от АК Русе 450 лв. и от АК Търговище 80 лв. ;



За 2015 г. погасени по давност задължения няма, след детайлизиране 
на справката месечните вноски за АК -  София са увеличени с 450 лв., 
внесени 50 лв. от АК Русе и 80 лв. от АК Хасково;

За 2016 г. месечните вноски за АК -  София, след подаване на 
детайлизирана справка, са увеличени с 3 130 лв., за АК -  Монтана 
размерът на вноските е намален със 180 лв. Внесени общо 1 590 лв. , от 
адвокатски колегии както следва : Бургас -  400 лв.; Варна -  100 лв.; 
Монтана -  80 лв.; Пазарджик -  360 лв.; АК Русе -  530 лв. и от АК Хасково 
120 лв.

Т.З Встъпителни вноски от нововписани адвокати-
Предвидена сума 420 000 лв ., събрана сума 546 686 лв. или 130 %;
Постъпилите встъпителни вноски от нововписани адвокати през 

2018 г. са от 477 младши и 292 адвокати.

Т.4 Лихви по банкови сметки
Предвидена сума 1000 лв., събрана сума 1128 лв. или 113 %;

Т.5 Такси за изпити
Предвидена сума 50 000 лв. , събрана сума 50 670 лв. или 101 %;

ОБЩО ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
Предвидена сума 3 452 200 л в ., събрана сума 2 899 725 лв. или 84 

% - изпълнение в проценти на общо очакваните приходи за годината.

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ Д.В.)- ИЗПЪЛНЕНИЕ

Т. 7 Погасителни вноски от безлихвени заеми
Предвидена сума 167 380 лв ., събрана сума 126 380 лв. или 76 %;
В това перо са включени погасителните вноски по отпуснатите от 

ВАдвС безлихвени заеми на отделни адвокатски колегии, както следва :
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 70000 лв. Срок на погасяване -  м.09.2019 г. Остатък 
към 31.12.2018 г. -  10 483 лв. Вноските се изплащат редовно.

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 200000 лв. Срок на погасяване -  м.07.2020 г. 
Остатък към 31.12.2018 г. -  52 820 лв. Вноските се изплащат редовно.

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 100000 лв. Срок на погасяване -  м. 11.2022 г. Остатък към
31.12.2018 г,- 50 000 лв. Вноските се изплащат редовно.



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 100000 лв. Срок на погасяване -  
м.03.2022 г. Остатък към 31.12.2018 г. -  54 132 лв. Вноските се изплащат 
редовно.

С Решение № 2330/24.02.2017 г. на Адвокатски съвет -  Перник, 
предоставен заем в размер на 300000 лв., за закупуване на недвижим имот, 
срок на издължаване -  31.12.2024 г. Остатък към 31.12.2018 г. -  188 640 лв. 
Вноските се изплащат редовно.

С Решение № 2376/10.03.2017 г. на Адвокатски съвет -  Видин, 
предоставен заем в размер на 60000 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. Погасени през 2018 г. - 19 000 лв. 
Остатък за погасяване -  41 000 лв.

Т. 8 За издадени адвокатски карти и стикери
Предвидена сума 30 000 лв. , събрана сума 25 402 лв. или 85 %;

Т. 9 Други
Предвидена сума 5 000 лв., събрана сума 29 367 лв. или 587 %;
Постъпилите суми в това перо са от : дисциплинарни дела, 

възстановени суми от държавна такса по заповедни производства, 
изплатени обезщетения по щети от застрахователни събития. Тук са 
включени и сумите от положителни и отрицателни валутни разлики на 
наличните средства в различни банки в щатски долари и обороти във 
валута през отчетния период.

ОБЩО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ 
Предвидена сума 202 380 лв., събрана сума 181 149 лв. или 90 %;

ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА 
Предвидена сума 3 654 580 лв., събрана сума 3 080 874 лв. или 84 % .

РАЗДЕЛ II. РАЗХОДНА ЧАСТ - ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.Г. ЧИСТИ РАЗХОДИ /това са предвижданията за разходи, които 
не подлежат на възстановяване и не водят до придобиване на друго 
имущество/ :

Н.Г.1. Разходи по трудови договори и други плащания по КТ-
Предвидена сума 300 000 лв., изразходвана сума 229 750 лв. - 77 %;

П.Г.2. Разходи за ДОО, ЗОВ и ДЗПО -
Предвидена сума 57 000 лв., изразходвана сума 45 065 лв.или 79 %;



11.Г.З. Социални разходи -  болнични от работодателя, карти градски 
транспорт и режийни и социални разходи за служителите -

Предвидена сума 20 000 лв., изразходвана сума 10 321 лв.или 52 %;

Н.Г.4. Възнаграждения за труд по граждански договори -
Предвидена сума 140 000 лв., изразходвана сума 102 291 лв.или 73%;

Н.Г.5. Командировъчни разходи в страната -
Предвидена сума 100 000 лв., изразходвана сума 100 000 лв.- 100 %;
Сума в размер на 5 075 лв., надхвърляща предвидената сума, е взета 

от Резервен фонд.

H. Г.6. Командировъчни разходи в чужбина -
Предвидена сума 80 000 лв., изразходвана сума 26 630 лв. или 33 %;

П.Г.7. Възнаграждения за участие в управлението и организацията на 
ВАдвС-

Предвидена сума 225 000 лв., изразходвана сума 104 250 лв. - 46 %;

П.Г.8. Възнаграждения на председателя и главния секретар -
Предвидена сума 132 000 лв., изразходвана сума 132 000 лв. или 100 

% изпълнение;

П.Г.9. Разходи за електронните регистри на адвокатурата и 
електронните сайтове на адвокатските колегии -

Предвидена сума 106 000 лв., изразходвана сума 60 318 лв.или 57 %;
Финансирано е изработването на сайтове на адвокатските съвети от 

страната, които са пожелали това. Това са АК Сливен, АК Шумен и АК 
Габрово. В ммнт се работи по сздаването на нови сайтове на АК Перник и 
АК Силистра.

I. Г.10. Разходи за провеждане на общо събрание на адвокатите в 
страната, национални и международни конференции, семинари и др.п, 
форуми-

Предвидена сума 200 000 лв., изразходвана сума 195 578 лв. - 98 %;

Н.Г. 11. Дарения-социални помощи -
Предвидена сума 200 000 лв., изразходвана сума 77 100 лв. - 39 %;
В тази точка влизат сумите, отпуснати за финансово подпомагане на 

адвокати от различни адвокатски колегии от страната.

П.Г.12. Дарение за Фондация „ПОА Кръстю Цончев“ -
Предвидена сума 300 000 лв., изразходвана сума 300 000 лв. -100 %;
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П.Г.13. Други спомоществувателства -
Предвидена сума 100 000 лв., изразходвана сума 99 721 лв.или 100%;
В тази точка от бюджета влизат разходи за финансирането на 

отделни адвокатски колегии по различни поводи, присъждане на ежегодни 
годишни награди на студенти -  юристи, дарение за Българската Коледа -  
13 000 лв./ Р. № 1396/30.11.2018 г./ , дарения за ЦС на СЮБ, дарения за 
финансиране издаването на книги от адвокати, и др.

Финансирано е и издаването на следните книги :
С Решение № 1057/15.06.2018 г. за издаване на „История на 

Адвокатска колегия Ямбол“ -  7000 лв. Историята е издадена и 30 броя от 
нея са предоставени на ВАдвС .

С Решение № 1070/13.07.2018 г. за издаване на Алманах, посветен 
на 110 г. от създаването на Русенска адвокатска колегия. -  9 400 лв.,

С Решение № 1180/14.09.2018 г. за издаването на „История за АК 
Габрово“ -  15 000 лв.,

С Решение № 1242/12.10.2018 г. е финанирано издаването на 2-ри 
том от „История на Великотърновската адвокатура“ — 10 000 лв.

П.Г.14. Разходи за Правно информационна система за адвокатите от 
страната

Предвидена сума 255 000 лв., изразходвана сума 255 000 лв.- 100 %;

П.Г.15. Разходи за представителни цели -
Предвидена сума 20 000 лв., изразходвана сума 10 199 лв.или 51 %;

П.Г.16. Консумативни разходи -
Предвидена сума 190 000 лв., изразходвана сума 190 000 лв.-100 %;
Сума в размер на 12 550 лв., надхвърляща предвидената сума, е взета 

от Резервен фонд.
В това перо се включват разходи за недвижимите имоти, 

притежавани от ВАдвС, за ел.енергия, топлинна енергия, телефони, 
застраховки имущество, пощенски пратки, вода, поддръжка на софтуер и 
хардуер, наем гараж, паркинг, ГО и застраховка, гориво и авточасти за 
МПС, СОТ, пожароизвестяване, канцеларски материали, куриерски 
пратки, закупена литература за адвокатските колегии в страната, календар 
— бележници за всички адвокати за 2019 г . , и др.

П.Г.17. Общо за издателска дейност и сп. „Адвокатски преглед” -
Предвидена сума 100 000 лв., изразходвана сума 58 177 лв.или 58 %;
Разходи за издателска дейност -
Предвидена сума 70 000 лв., изразходвана сума 22 600 лв.;
Разходи за списание „Адвокатски преглед”-
Предвидена сума 30 000 лв., изразходвана сума 35 577 лв.



Всеки месец се издават 1 000 броя от списанието на хартиен носител 
и се изпраща на отделните адвокатски колегии, и институции. Списание 
„Адвокатски преглед“ редовно се публикува в електронен вариант и на 
сайта на Висшия адвокатски съвет.

Н.Г.18. Разходи за ремонти -
Предвидена сума 20 000 лв„ изразходвана сума 635 лв.или 3 %;

П.Г.19. Разходи за местни данъци и такси -
Предвидена сума 18 000 лв., изразходвана сума 15 659 лв.или 87 %;

П.Г.20. За членски внос в международни организации -
Предвидена сума 65 000 лв., изразходвана сума 61 527 лв.или 95 %;
В тази точка са включени разходите за членски внос за следните 

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

П.Г.21. За Висшия дисциплинарен съд -
Предвидена сума 70 000 лв., изразходвана сума 70 000 лв.или 100 %;
Сума в размер на 231 лв., надхвърляща предвидената сума, е взета от 

Резервен фонд.

П.Г.22 За Висшия контролен съвет -
Предвидена сума 40 000 лв., изразходвана сума 20 979 лв.или 52 %;

II Г.23 Други /обн. в ДВ, публикации в медиите др./ -
Предвидена сума 100 000 лв., изразходвана сума 16 780 лв.или 17 %;

ОБЩО ЧИСТИ РАЗХОДИ по р.П б.“Г“
Предвидена сума 2 838 000 лв., изразходвана сума 2 199 836 лв. или 78 
% изпълнение.-

Ц.Д. РАЗХОДИ. ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ :
П.Д.24. Безлихвени заеми за адвокатските колегии - 0 лв.;
П.Д.25. Авансово плащане на адвокатски карти и годишни стикери за 

заверката им и др. -
Предвидена сума 30 000 лв., изразходвана сума 17 955 лв.или 60 %;
II Д.26 И други / съгл.Р 399/08.12.2017 г. / - няма предвидена сума.

ОБЩО РАЗХОДИ, подлежащи на възстановяване по р.Н б.“Д“ -
Предвидена сума 30 000 лв., изразходвана сума 17 955 лв.или 60 %;



Н.Е.РАЗХОДИ, водещи до трансформация на паричното 
имущество:

II.E.27. За закупуване на материални активи, респ.оборудване -
Предвидена сума 50 000 лв., изразходвана сума 29 613 лв.или 59 %;
В това перо влизат следните суми : за закупените 11 бр. настолни 

компютри (PC) и 1 бр. Лаптоп за стенографа /Решение № 1037/06.06.2018 
г./, авансово платени 50% за дискусионна система в заседателната зала на 
ВАдвС /Решение № 1394/30.11.2018 г./, мрежово оборудване, рутери, 
шкафове, инсталация и обновяване с прехвърляне на софтуер за работно 
място на стенограф, за запис и документиране на информация и др.

II.E.28. За попълване библиотечния фонд и абонаменти за 
библиотеката -

Предвидена сума 10 000 лв., изразходвана сума 5 101 лв.или 51 %;

II.E.29. Други абонаменти -
Предвидена сума 5 000 лв., изразходвана сума 3387 лв.или 68 %;
Изразходваната сума е Абонамент за 2019 г. на Адвокатските съвети 

на сп. „Общество и право“ , абонамент за 2019 г. на периодични издания.

ОБЩО разходи, водещи до трансформация на паричното 
имущество по б.“Е“:

Предвидена сума 65 000 лв., изразходвана сума 38 101 лв.или 59 
% изпълнение.

П.Ж. РЕЗЕРВЕН ФОНД -  предназначение му е да покрива 
евентуалния преразход в което и да било друго разходно перо.

Предвидена сума 500 000 лв., изразходвана сума 17 856 лв.или 4 %;
Изразходваната сума от резервния фонд е общо в размер на 17 856 

лв.., поради преразход от 5075 лв. в т.5 Командировъчни разходи , 12 550 
лв. по т.16 Консуматитивни разходи и 231 лв. по т.21 за ВДС.

ОБЩ РАЗМЕР НА РАЗХОДНА ЧАСТ II (Г+Д+Е+Ж)
Предвидена сума 3 433 000 лв., изразходвана сума 2 255 893 лв. 

или 66 % изпълнение в разходната част на Бюджет 2018.
РАЗДЕЛ III. ПЛАНИРАН ОСТАТЪК :
Т.30. Положително число = Раздел I, б.“Б“ и „В“ минус Раздел II.
Предвидена сума 221 580 лв., налична сума 824 982 лв.или 372 % 

изпълнение.
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 2018 г.



Разходната част по план е определена в по-малък размер от 
приходната. При това положение при изработванета но бюджета за 2018 
г.е очертан остатък, който е планиран и обособен като самостоятелен 
заключителен раздел на бюджета и той е изпълнен на 372 %.

Анализът на изпълнението на бюджета за 2018 г. води до 
следните изводи:

Като цяло Приходната част на бюджета е изпълнена 84 %, за 
сравнение през 2017 г. - 93 %.

Като цяло Разходната част на бюджета е изпълнена 66 %, за 
сравнение през 2017 г. - 91 %.

Като цяло планираният остатък е изпълнен на 372 %, за сравнение 
през 2017 г. е 131 %.

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. Работата по 
дигитализащия на адвокатурата, една от приоритетните задачи на Висшия 
адвокатски съвет, продължава. Продължава работата по всички поставени 
приоритетни задачи - Финансиране на изработването на сайтове на 
адвокатските съвети от страната, Разширяване обхвата на международната 
дейност на Висшия адвокатски съвет , Повишаване квалификацията на 
адвокатите от страната, Разширяване на „Е-адвокатура“ като част от 
реформата в адвокатурата, внедряване и използване на информационни и 
комуникационни технологии, реформа на Единния регистър на 
адвокатурата, Електронно сезиране, Безхартиен обмен, Електронно 
подписване и удостоверяване на време чрез интегриране на портал за 
електронно подписване на документи, в съответствие с изискванията на 
Регламент (ЕС) 910/2014, Електронни адвокатски карти , Електронна 
правна помощ, Увеличение на обхвата на финансовото подпомагане на 
адвокати, Реализация на Комуникационна стратегия на българската 
адвокатура, Поддържане на съществуващата и разширяване на 
материално-техническата база на адвокатурата.

Неразделна част от този отчет са Приложение № 1 -  Отчет по 
Бюджет 2018 /таблица/, Приложение № 2 -  наличности по бнковите сметки 
на Висшия адвокатски съвет към 31.12.2018 г., Приложение № 3 . Справка 
за зължими и внесени месечни вноски от АК към Висшия адвокатски съвет 
за 2018 г.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!

Главен секретар:
Стефка Въжарова


