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ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

за финансовата 2022 г.  
обхващащ периода  

01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. 
 
 
 
 
 

        Приет с Решение от 16.02.2023 год. на редовно заседание на  
                                    Висшия адвокатски съвет  
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        УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ 
СЪВЕТ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
 
         На основание чл. 113, т. 1, във връзка с чл. 123, ал. 1, т. 1 от Закона за 
адвокатурата предлагам на вниманието Ви настоящия финансов отчет за 
дейността на Висшия адвокатски съвет през финансовата 2022 година. Този 
отчет е неразделна част от общия отчет на Висшия адвокатски съвет, който бе 
предложен на вниманието Ви от председателя г-н Ивайло Дерменджиев. 
         Бюджетът за отчетния период е одобрен и приет с решения  №№ 201 и 
202 от 16.12.2021 год. на Висшия адвокатски съвет.  
          По решение № 386 от 14.04.2022 г. към Общата финансова рамка / ОФР /на 
бюджета  е включена сумата от 300 000 лв. от наличностите към 31.12.2021 
година. Промяната по ОФР е направена целево по повод приемането на решение 
№ 384 от 14.04.2022 г. за отпускане на безлихвен заем на АК-Пловдив. 
          Съгласно взето решение № 466 от 16.06.2022 г. и тъй като за кратък срок 
от време практически целта не е изпълнена и цялата преведена на АК-Пловдив 
сума е върната, движението на тези средства от 300 000 лв. не е оказало 
никакво въздействие върху начина на отчитане на изпълнението на бюджета 
на ВАдвС за 2022 г.   

Отчета за изпълнението на бюджета е приет с решение № 671/05.01.2023 
г. на Висшия адвокатски съвет. 
          ПРЕДСТАВЯМ ВИ резултатите от приемането и прилагането на 
бюджета на Висшия адвокатски съвет за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г., 
разходването и управлението на паричните средства: 
 
         БЮДЖЕТЪТ на Висшия адвокатски съвет за 2022 г. съдържа: 
 
                                      ОБЩА ФИНАНСОВА РАМКА 
 

РАЗДЕЛ І. ПРИХОДНА ЧАСТ 
 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ ОТ БЮДЖЕТ 2022 : 
 
А. ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ - ИЗПЪЛНЕНИЕ: 
 
1. Дължими месечни вноски от адвокатите  : 

 
От подадената информация от Адвокатските съвети на практикуващите 

адвокати към 15.11.2021 год.  за обявяването им в ДВ 102/07.12.2021 год. 
общия брой адвокати е 13 605 / вкл. отписаните и нововписани адвокати /. От 
тази бройка се приспадат средно 5 % за адвокатите, които не заплащат 
месечна вноска на основание чл.23, ал.1 от ЗА и освободените с решения на 
ВАдвС; приспадат се и делегираните средства, които се предоставят на АК и 
общата сума е 2 791 746 лева. 
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Предвидена сума 2 791 746 лв., събрана сума 2 564 301 лв.,  или 
изпълнението е 92 %; 
          През 2022 г. нямаше проблеми със събираемостта на месечните вноски 
към ВАдвС, като настоящият състав на Висшия адвокатски съвет положи 
максимални усилия за преодоляване на  тенденцията за забавено отчитане на 
дължимите месечни вноски.  
          Резултатите по събираемостта на месечните вноски към 31.12.2022 г., по 
колегии, са следните :  
         12 адвокатски колегии – изпълнение на 100% : АК Видин; АК Габрово; 
АК Добрич; АК Кюстендил; АК Ловеч; АК Пазарджик; АК Разград; АК 
Русе; АК Силистра; АК Сливен; АК Търговище и АК Шумен. 
         8 адвокатски колегии – изпълнение между 95 и 100% : АК Благоевград- 
95 %; АК В. Търново - 98 %; АК Враца – 95 %; АК Перник – 97 %; АК 
Плевен – 99 %; АК Смолян- 98 %; АК Стара Загора – 97 % и АК Ямбол- 
97 %.  
         6 адвокатски колегии – изпълнение между 90 и 95 % :   АК Бургас- 93 %; 
АК Варна- 93 %; АК Кърджали- 93 %; АК Монтана-91 %; АК Пловдив- 
90 % и АК Хасково- 93 %.  
        1 адвокатска колегия – изпълнението е 87 % - това е Софийската 
адвокатска колегия. Този относително нисък процент се дължи на извършено 
плащане в последния работен ден на 2022 год. В първия работен ден на 
годината постъпи сума в размер на 141 881 лева, което води до изпълнение в 
размер на 98 %, но не може да бъде отразено в отчета за 2022 год. 
Постъпилите преводи отнасящи се за 2022 год. ще бъдат отразени в бюджета 
за 2023 в перо –  дължими месечни вноски за предходни години.  
        През отчетния период продължава процесът по утвърждаването на 
платформата за разплащания „Е-адвокатура“. Въведената възможност за 
централизирано заплащане на различни дължими вноски към адвокатските 
съвети и Висшия адвокатски съвет е удобство за много адвокати и през 
последната година се забелязва повишаване на плащанията през платформата. 
        През тази страница всеки адвокат може да заплати по електронен път 
месечни вноски, такси или други финансови задължения към ВАдвС или 
адвокатска колегия в страната, чрез въвеждане на адвокатски номер или ЕГН. 
Плащанията се извършват чрез еPay с банкова карта или чрез EasyPay – на 
някоя от касите в страната или чрез виртуален пос терминал. За улесняване 
плащането през сайта на Висшия адвокатски съвет, в края на 2019 г. бе взето 
Решение N 2183/13.12.2019 г. за сключване на договор с „Борика” АД за 
създаване на виртуален ПОС терминал и за директни плащания с банкови 
карти, независимо от банката издател, и последваща обработка на 
плащанията. ПОС терминалът е създаден на сайта на Висшия адвокатски 
съвет в секция Е-адвокатура, подсекция Е-плащане. Тази възможност улесни 
колегите адвокати, като плащането се осъществява директно с банковата 
карта на адвоката — платец, като Висшият адвокатски съвет поема 
заплащането на дължимите такси за превод на суми чрез банкови карти през 
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виртуален ПОС терминал на сайта на ВАдвС, в размер на 0.5% или 0.6% 
върху всяка сума, но не по-малко от 20 ст., с направените от Борика АД 
допълнения към договор. През „Е-адвокатура през 2022 г. са извършени 
плащания на стойност, както следва :         

- чрез Борика - 1573 бр., за 148 753 лв. 
- чрез EasyPay - 107 бр., за 15 643 лв. 
- чрез Epay - 249 бр., за 19 389  
- заявени за плащане по банков път: 418 бр. за 97 029.93 лв. 

 
    Най-много плащания онлайн са извършени от адвокати от  София, 
следвани от Хасково, Варна и Пловдив. 

 
           1.Частичното преразпределение на приходите към всяка от 
Адвокатските колегии в размер на 10 % от събраните месечни вноски 
предвидената сума е 310 194 лева, а изплатената на АК е 299 036 лева, т.е 
изпълнението е 96 %, съгласно / Решение №161 по протокол № 6 от 25.11.202  „За 
частично преразпределение на приходите от нестопанска дейност (към всяка от 
колегиите в размер на 10% от събраните месечни вноски на адвокатите, дължими за 
Висшия адвокатски съвет) за покриване частично на разходите за извършване на 
вписванията, контрол по вписванията, отразяване на решенията на дисциплинарните 
съдилища и други нормативно определени дейности."/ 

 
2. Дължими месечни вноски от минали години в т.ч.  
2.1/ Предходна година   
Предвидена сума  300 000 лв., събрана сума 124 542 лв. или 42 % 

изпълнение ;                 
2.2/ Минали години                                                   
Предвидена сума 50 000 лв. , събрана сума 3 381 лв. или 7 % 

изпълнение ;  
3. Встъпителни вноски от нововписани адвокати   
Предвидена сума 450 000 лв., събрана сума 436 652 лв. или 97 % 

изпълнение; 
 4. Такси за изпити  

Предвидена сума 30 000 лв., събрана сума 32 111 лв. или 107 % 
изпълнение /разликата е отнесена към Резервен фонд/. 
          5. Други приходи    

Предвидени 2000 лв., постъпили  238 лв. или  12 % изпълнение. 
                        
ОБЩО ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ 
 

          Предвидена сума 3 933 940 лв. , събрана сума 3 460 261  лв., или 88 %  
изпълнение в проценти на общо очакваните приходи за годината.     

                                      
Б.ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ (І.В.)- ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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7. Погасителни вноски от безлихвени заеми  
Предвидена сума 49 604 лв., събрана сума 49 604 лв. или 100 % 

изпълнение;  
В това перо са включени  погасителните вноски по отпуснатите от 

ВАдвС безлихвени заеми на отделни адвокатски колегии, както следва : 
През отчетния период окончателно са погасени отпуснатите заеми на 

АК- Габрово и АК-Враца. 
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 31.12.2022 г. – 62 880  лв. 
Вноските се изплащат редовно. 

ОСТАТЪК за погасяване по отпуснатите от ВАдвС безлихвени заеми на 
отделни адвокатски колегии към 31.12.2022 г. е  62 880 лв.  
           8. За издадени адвокатски карти и стикери  

Предвидена сума 25 000 лв., събрана сума 22 965 лв. или 92 % 
изпълнение;                                          

 9. Други   
Предвидена сума 5 000 лв., събрана сума 3 032 лв. или 61 % 

изпълнение;  
Постъпилите суми в това перо са от присъдени разноски по 

дисциплинарни дела и лихви по банкови сметки.       
ОБЩО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ  

Предвидена сума 79 604  лв., събрана сума 75 601  лв. или 95 % 
изпълнение;  
   
          ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА 
Предвидена сума 4 013 544 лв. , събрана сума 3 535 862 лв. или 88 % 
изпълнение; 
 
          РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДНА ЧАСТ - ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
I. ЧИСТИ РАЗХОДИ /това са предвижданията за разходи, които не 

подлежат на възстановяване и не водят до придобиване на друго имущество/ : 
1. Разходи по трудови договори и други плащания по КТ 

          Предвидена сума 450 000 лв., изразходвана сума 370 155 лв. или 82 % 
изпълнение; 
 

2. Разходи за ДОО, ЗОВ и ДЗПО      
          Предвидена сума 90 000 лв., изразходвана сума 72 401 лв. или 80 % 
изпълнение; 
 
          3. Социални разходи – болнични от работодателя, карти градски 
транспорт и режийни и социални разходи за служителите 
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          Предвидена сума 20 000 лв., изразходвана сума 16 154 лв. или 81 % 
изпълнение; 
            
          4. Възнаграждения за труд по граждански договори  
          Предвидена сума 160 000 лв., изразходвана сума 108 964 лв. или 68 % 
изпълнение.  
 

5. Командировъчни разходи в страната        
          Предвидена сума 100 000 лв., изразходвана сума 61 466 лв.- 61 % 
изпълнение; 
 

6. Командировъчни разходи в чужбина           
          Предвидена сума 40 000 лв., изразходвана сума 35 499 лв. или 89 % 
изпълнение; 
           

7. Заседателни възнаграждения  
          Предвидена сума 170 000 лв., изразходвана сума 120 635 лв. или 71 % 
изпълнение в това перо за включени и възнагражденията на председателите 
на АК, които участват на ротационен принцип в заседанията на ВАдвС. 
           

8. Възнаграждения на председателя и главния секретар   
          Предвидена сума 132 000 лв., изразходвана сума  132 000 лв. или 100 % 
изпълнение; 
 
          9. Възнаграждения за членовете на съвета за допълнително 
възложени дейности 
         Предвидена сума 30 000 лева, няма изразходвани средства. 
 
        10. Разходи за дигитализация  на адвокатурата     
          Предвидена сума 350 000 лв., изразходвана сума  146 665 лв. или 42 % 
изпълнение; 
          В тази сума влизат : Софтуерна поддръжка на сайта на ВАдвС, 
поддръжка на е-плащания и VPS сървър; Администриране и поддръжка на 
ЕАР; Месечната поддръжка и закупуване на лиценз за ползване на DocuWeare 
/деловодната система на ВАдвС/; Месечната поддръжка на компютрите на АК, 
които се използват за ЕАР; Колокация и интернет  за адвокатските регистри в 
два дейта центъра; Поддръжка на домейн. 
 

11. Разходи за провеждане на общо събрание на адвокатите в 
страната, национални и международни конференции, семинари и други 
правни форуми   
          Предвидена сума 340 000 лв., изразходвана сума 184 240 лв. или 54  % 
изпълнение; 

- ОСАС-проведено в хотел“ Балкан“ / Шератон/ - 38 427 лева. 
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- НК- Сандански и Видин – общо 90 758 лева. 
- Съвместно мероприятие CCBE и FBE – проведено в гр. София- 48 177 

лева. 
- Кръгла маса проведена в НС –  6 511 лева. 
- Онлайн заседания, излъчване – 377 лева. 

   
          12. Дарения-социални помощи                    
          Предвидена сума 120 000 лв., изразходвана сума 88 450 лв. или 74 % 
изпълнение; 
          В тази точка влизат сумите, отпуснати за финансово подпомагане на 
адвокати от различни адвокатски колегии от страната, по повод влошено 
здравословно състояние и невъзможност за покриване на разходите за 
лечение. 
           За периода 01.01.2022 до 31.12.2022 г. от Висшия адвокатски съвет е 
подпомогнал финансово по здравословни причини 26 адвокати, като общата 
отпусната сума е 88 450 лева.  От следните адвокатски колегии: 
 
          1 адвокат  от АК Благоевград -   3 000 лв. 
          1 адвокат /извънредно/ от АК Варна -  10 000 лв.  
          1 адвокат  от АК Велико Търново  -  5 000 лв. / извънредно/ 
          2-ма адвокати   от АК Кюстендил -  4 450 лв. 
          1 адвокат  от АК Ловеч -   5 000 лв./ извънредно/ 
          2-ма адвокати  от АК Пазарджик  -  4 000 лв. 
          3-ма адвокати  от АК Перник -  6 000 лв. 
          1 адвокат  от  АК Пловдив  -  3 000 лв. 
          1 адвокат  от АК Разград  -  2 000 лв. 
          3-ма адвокати от АК Русе  -  9 000 лв. 
          1 адвокат от АК Смолян  -  1 500 лв. 
          7 адвокати от АК София  -  18 500 лв. 
          2-ма адвокати от АК Стара Загора  -  7 000 лв. 
          6 семейства пострадали от природното бедствие в село Каравелово, 
община Карлово  - 10 000 лв. / извънредно след решение на ВАдвС / 
 

13.1.Финансиране на  Фондация „ЦОА Кръстю Цончев“       
          Предвидена сума 300 000 лв., изразходвана сума 300 000 лв. или 100 % 
изпълнение; 
 
          13.2 Разходи за друга квалификационна дейност 
          Предвидена сума 10 000 лева, няма изразходвана сума. 
 

14. Други спомоществувателства                    
          Предвидена сума 55 000 лв., изразходвана сума 55 000 лв. или 100 % 
изпълнение; 
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          В това перо има преразход от 15 933 лева, които са отнесени към 
Резервен фонд и включват :  разходи за финансирането на студентски отбори 
за участия в различни състезания; присъждане на ежегодни годишни награди 
на студенти – юристи, дарение за Българската Коледа, дарения за СЮБ, 
подпомагане за издаването на книги от адвокати и др. 
 

С Решение № 388 от 14.04.2022 бе отпусната сумата от  500 лева на ЦС 
на Съюз на юристите в България /СЮБ/ за финансиране на част от 
разходите за честване на Деня на конституцията и юриста в СЮБ на 18.04.22. 
 

С решение № 417 от 19.05.2022 бе отпусната сумата от  750 лева на 
Даяна Зашева - студент в СУ за Награда за студенти от СУ, спечелили 
състезанието по международен търговски арбитраж. 
 

С решение № 417 от 19.05.2022 бе отпусната сумата от  750 лева на 
Иван Благоев Иванов - студент от СУ за Награда за студенти от СУ, 
спечелили състезанието по международен търговски арбитраж. 
 

С решение № 417 от 19.05.2022 бе отпусната сумата от 750 лева на 
София Лефтерова за Награда за студенти от СУ, спечелили състезанието по 
международен търговски арбитраж. 
 

С решение № 417 от 19.05.2022 бе отпусната сумата от  750 лева на 
Йоана Вълова - студент в СУ за Награда за студенти от СУ, спечелили 
състезанието по международен търговски арбитраж. 
 

С решение № 162 от 25.11.2021 бе отпусната сумата от  -1 056,15 лева 
на Мартина Богданова - студентски отбор за върната сума от 1056,15лв, 
изплатени на отбора на УНСС за участието им в международно състезание по 
правата на човека. 
 

С решение № 427 от 19.05.2022 бе отпусната сумата от  2 566 лева на 
Доц. Ангел Шопов за финансиране на част от разходите за издаване на книга 
"Сборник за 70 г. ЗДД“. 
 

С решение № 415 от 09.05.2022 бе отпусната сумата от 6 882 лева на 
Валентин Брайков за финансиране на разходите за издаване на книгата 
"Тревога и надежда". 
 

С решение № 426 от 19.05.2022 бе отпусната сумата от  2 212 лева на 
Ясен Николов за финансиране издаването на книгата "Стопанска 
непоносимост и непреодолима сила". 
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С решение № 496 от 21.07.2022 бе отпусната сумата от 7 856 лева на 
Адвокатска колегия – Смолян за финансова помощ за реконструкция, 
обзавеждане и оборудване на адвокатска стая в АК Смолян. 
 

С писмо от 14.09.2022 бе отпусната сумата от 977 лева на адв. Елена 
Атанасова Шопова за Подпомагане обучението в международен стаж в гр. 
Париж на Елена Шопова, спонсорирано от ВАдвС. 
 

С писмо от 14.09.2022 бе отпусната сумата от  977 лева на адв. Катрин 
Христова Каленска за подпомагане обучението в международен стаж в гр. 
Париж на Катрин Каленска, спонсорирано от ВАдвС. 
 

Съгласно договор за дарение от 19.10.2022 бе отпусната сумата от  3 000 
лева на Танцов ансамбъл Дунав гр. Видин за Дарение на танцов ансамбъл 
Дунав гр. Видин. 
 

С решение № 566 от 20.10.2022 бе отпусната сумата от 8 000 лева на 
АК-Видин за финансова помощ на АК-Видин за реконструкция, 
обзавеждане и закупуване на компютърна техника. 
 

С решение № няма решение от 07.11.2022 бе отпусната сумата от 
972,00 лева на Адвокатско дружество "Пенков, Марков и партньори" за 
30 бр. от книгата на адв. Владимир Пенков - "Шареният свят на един 
адвокат". 

С решение № 558 от 07.10.2022 бе отпусната сумата от  3 000 лева на 
ЮФ на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски за финансиране 
издаването на сборник доклади посветени на юбилейна конференция на 
ПУ "П. Хилендарски“. 
 

С решение № 532 от 14.09.2022 бе отпусната сумата от  6 000 лева на 
Адвокатска колегия – Търговище за еднократна финансова помощ на АК 
Търговище. 
 

С решение № 641 от 08.12.2022 бе отпусната сумата от 10 000 лева за 
дарение за благотворителната инициатива "Българската коледа. 
 

С решение № от 15.12.2022 бе отпусната сумата от 6 854,75 лева на 
Украинска адвокатура - чрез ССВЕ за Дарение за Украинската 
адвокатура чрез ССВЕ - 3500 евро. 
 

С решение № 643 от 08.12.2022 бе отпусната сумата от 9 192,40 лева за 
финансова подкрепа на Сдружение за международни състезания по право. 
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15. Разходи за Правно информационна система за адвокатите от 
страната   

Предвидена сума 268 000 лв., изразходвана сума 268 000 лв.- 100 % 
изпълнение;  

                    
16. Разходи за представителни цели                 
Предвидена сума 30 000 лв., изразходвана сума 27 820 лв. или 93 % 

изпълнение;  
 
17. Консумативни разходи                 

          Предвидена сума 320 000 лв., изразходвана сума 282 724 лв. или 88 % 
изпълнение; 
          В това перо се включват разходи за недвижимите имоти, притежавани от 
ВАдвС; за ел. енергия, топлинна енергия, вода; телефони и интернет; 
застраховки имущество; пощенски и куриерски пратки; поддръжка на софтуер 
и хардуер; наем гараж, паркинг, ГО и застраховка на МПС, гориво и авточасти 
за МПС; СОТ; пожароизвестяване; канцеларски материали; календар – 
бележници за всички адвокати за 2022 г. и др. 
                                               
         19. Разходи за списание „Адвокатски преглед”  
          Предвидена сума 50 000 лв., изразходвана сума 50 000 лв. или 100% 
изпълнение. 
          Сума в размер на 7 797 лв., надхвърляща предвидената сума е отнесена 
от Резервен фонд. 
          Всеки месец се издават 1 660 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 
страницата на Висшия адвокатски съвет. 
 
          20. Разходи за ремонти                             

Предвидена сума 55 000 лв., изразходвана сума 22 074 лв. или 40 % 
изпълнение; 

 
21. Разходи за членски внос в международни организации, такси и 

участия в международни форуми  
          Предвидена сума 75 000 лв., изразходвана сума 68 331 лв. или 91 % 
изпълнение; 
          В това перо са включени разходите за членски внос за следните 
организации : Съвет на европейските адвокатури и правни общества/ CCBE/ 
със седалище Брюксел – 28 846 евро или 56 418.51 лева; Международен 
адвокатски съюз – UIA със седалище Париж - 790 евро или 1548 лв; 
Международен адвокатски съюз /IBA/ със седалище Лондон - 2 355 лева; 
Федерация на европейските адвокатури /FBE/, със седалище Страсбург - 2012 
евро или 3 940 лева  и такси за участия в международни форуми.  
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22. Разходи за местни данъци и такси      

           Предвидена сума 16 000 лв., изразходвана сума 15 974 лв. или 100 % 
изпълнение; 

 
23. За Висшия дисциплинарен съд               

          Предвидена сума 90 000 лв., изразходвана сума 80 142 лв. или 89 % 
изпълнение. 
          - за заседателни възнаграждения  - 13 510,00 лв. 
          - за обнародване в ДВ и канцеларски материали - 7 360,21 лв. 
          - за участие в изнесени заседания и НК - 52 360,20 лв. 
          - изплатени командировъчни разходи - 6 911,39 лв. 
 
          Съгласно решение № 612 от 23.11.2022 год. прибавена допълнително 
сумата от 30 000 лева / от Резервен фонд / за провеждане на обучителен 
семинар в гр. Хисар за председателите и членовете на дисциплинарни 
съдилища към АК; членове на АС и членовете на ВДС. 
 

24. За Висшия контролен съвет        
          Предвидена сума 40 000 лв., изразходвана сума 24 664 лв. или 62 % 
изпълнение; 

-  за заседателни възнаграждения   -   10 340,00 лв.   
/ в заседанията на ВАдвС участват двама представители на КС / 
  - за участие в изнесени заседания и НК     -   2 820,20 лв. 

- за проведена работна среща в София      -   2 602,01 лв. 
- изплатени командировъчни разходи       -   5 301,41 лв. 

   - финансова ревизия 2020/21 г.                    -   3 600,00 лв. 

          25. Частично преразпределение на приходите към всяка от 
Адвокатските колегии в размер на 10 % от събраните месечни вноски 
 
          Предвидена сума 310 194  лв., изразходвана сума 299 036 лв. или 96 % 
изпълнение/ Съгласно Решение №161 по протокол № 6 от 25.11.2021 „За частично 
преразпределение на приходите от нестопанска дейност (към всяка от колегиите в размер на 10% 
от събраните месечни вноски на адвокатите, дължими за Висшия адвокатски съвет) за покриване 
частично на разходите за извършване на вписванията, контрол по вписванията, отразяване на 
решенията на дисциплинарните съдилища и други нормативно определени дейности."/ 
 
 
 
          26. Групова застраховка“ Професионална отговорност“ 
          Предвидена сума 100 000 лева, изразходвана сума 54 500 лева или 55 % 
изпълнение. 
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№ 
по 

ред 

Адвокатска колегия Брой 
адвокати 

Брой 
включили се 

до 22/01/2023 

Процент 
 

1 Благоевград 413 22 5,33%  
2 Бургас 682 166 24,34%  
3 Варна 1101 251 22,80%  
4 Велико Търново 290 187 64,48%  
5 Видин 136 56 41,18%  
6 Враца 164 112 68,29%  
7 Габрово 121 60 49,59%  
8 Добрич 187 98 52,41%  
9 Кюстендил 214 113 52,80%  

10 Кърджали 71 68 95,77%  
11 Ловеч 119 104 87,39%  
12 Монтана 155 55 35,48%  
13 Пазарджик 298 69 23,15%  
14 Перник 190 81 42,63%  
15 Плевен 231 106 45,89%  
16 Пловдив 1229 331 26,93%  
17 Разград 98 8 8,16%  
18 Русе 335 161 48,06%  
19 Силистра 100 80 80,00%  
20 Сливен 181 149 82,32%  
21 Смолян 114 3 2,63%  
22 София 5978 2575 43,07%  
23 Стара Загора 400 140 35,00%  
24 Търговище 87 73 83,91%  
25 Хасково 364 245 67,31%  
26 Шумен 200 186 93,00%  
27 Ямбол 147 32 21,77%  

Общо: 13605 5531 40,65%  
      

 
          27. Разходи за комуникационна дейност, обнародване в ДВ, 
публикации и обяви в медии и електронни сайтове 
          Предвидена сума 30 000 лв., изразходвана сума 13 266 лв. или 44 % 
изпълнение;   
 
          29.Авансово плащане на изработени адвокатски карти и годишни 
стикери за заверката им 
          Предвидена сума 40 000 лева, изразходвана сума 34 440 лева или 86 % 
изпълнение; 
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          30.Други 
          Предвидена сума 20 000 лева, изразходвана сума 10 109 лева или 51 % 
изпълнение; 
          В това перо са предвидени плащания за банкови преводи и обслужване 
на банкови сметки; държавни такси по заповедни производства и разноски по 
граждански дела. 
           
          Общо разходи, подлежащи на възстановяване / т.28,29 и 30 /  
          Предвидена сума 60 000 лева, възстановена сума 44 549 лева или 74 % 
изпълнение; 
       

РАЗХОДИ, водещи до трансформация на паричното имущество: 
 
31. За закупуване на материални активи, респ.оборудване  

          Предвидена сума 50 000 лв., изразходвана сума 30 538 лв. или 61 % 
изпълнение; 
           
          32. За попълване библиотечния фонд и абонаменти за библиотеката  
          Предвидена сума 10 000 лв., изразходвана сума 8 108 лв. или 81 % 
изпълнение; 
 
          33. Други абонаменти   
                      
          Предвидена сума 1 000 лв., изразходвана сума  2 15 лв. или 22 %; 

ОБЩО разходи, водещи до трансформация на паричното 
имущество  
          Предвидена сума 61 000 лв., изразходвана сума 38 861 лв. или 64 % 
изпълнение. 

                                   
          РЕЗЕРВЕН ФОНД – предназначение му е да покрива евентуалния 
преразход в което и да било друго разходно перо на бюджета.  
          Предвидена сума 120 000 лв., изразходвана сума 31 431 лв. или 26 % 
изпълнение; 
          Изразходваната сума от резервния фонд е поради преразход е както 
следва:  
- 7 798 лева по т.19 „ Адвокатски преглед“; 
- 7 700 лева – авансово плащане за МПС; 
- 15 933 лева по т.15 Други спомоществувателства;  

 
ОБЩ РАЗМЕР НА РАЗХОДНА ЧАСТ II  

          Предвидена сума 3 992 466 лв., изразходвана сума 3 013273 лв. или 75 
% изпълнение в разходната част на Бюджет 2022. 
 
          РАЗДЕЛ ІІІ. ПЛАНИРАН ОСТАТЪК : 
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          Положително число = Раздел I, б. “А“ плюс „Б“ минус Раздел II. 
          Предвидена сума 21 078 лв., налична сума 522 589 лв. или 2 479 % 
изпълнение. 

Раздел III „Планиран остатък“ включва Раздел I /ОФР/ – Раздел II 
„Разходна част“. Това е предвидената разлика между планираното в Раздел І и 
Раздел ІІ на бюджета на Висшия адвокатски съвет за 2022 г.  

 
Анализът на изпълнението на бюджета за 2022 г. води до следните 

изводи: 
- Приходната част на бюджета е изпълнена  на 88 %  

Разходната част на бюджета е изпълнена  на 75 %  
- Планираният остатък е изпълнен на 2 479 % 
 
         НАЛИЧНОСТ  по банкови сметки към  31.12.2022 г. в т.ч.   
 
          а/ Депозитни сметки :                                                       1 558 360.33 лева 
          б/ Разплащателни сметки                                                  3 354 401.44 лева 
          в/ Касови наличности     
                                                                                                            4 095.67 лева 
          ОБЩА НАЛИЧНОСТ на парични средства към 31.12.2012 г. –  
                                                                                                        4 922 387.30 лева 
         НАЛИЧНОСТ към 31.12.2022 г. в т.ч. : 
 
          а/ По разплащателни сметки в лева :                           2 881 117.21 лева 
          б/ По разплащателни сметки в евро :      
  79 623.95 евро, левова равностойност -                               155 730.91 лева 
          в/ По разплащателни сметки в щ. долари :   
  173 175.32 щ. долара, левова равностойност –                     317 553.32 лв.  
          г/ По депозитни срочни сметки в лева :                            4 919.87  лв. 
          д/ По депозитни срочни сметки в евро :          
   532 078.32 евро, левова равностойност -                             1 040 654.74 лв. 
          е/ По депозитни срочни сметки в щ. долари :   
   282 326.86 щ. долара, левова равностойност -                       517 705.59 лв.  
ОБЩА НАЛИЧНОСТ по банкови сметки на парични средства в лева към 
31.12.2022 г.                                                                                4 918 291.63 лв. 
          ж/ Наличност на каса в лева                                                    2 780.03 лв. 
          з/  Наличност на каса във валута по левова равностойност  1 315.64 лв. 
ОБЩА НАЛИЧНОСТ по банкови сметки и касата на ВАдвС в лева към 
31.12.2022 г.                                                                               
                                                                                                      4 922 387.30 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. 
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          УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ !  
 

Усилията на Висшият адвокатски съвет са насочени към  гарантирането 
на финансовата независимост на адвокатурата, като самоуправляваща се и 
самоиздържаща се институция.  

 
   

 
Неразделна част към този отчет са: Приложение № 1 – Отчет по 

Бюджет 2022  и Приложение № 2 - Справка за дължими и внесени месечни 
вноски от АК към Висшия адвокатски съвет. 

 
БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ.! 
 
 

                                                            Главен секретар:   
 
                                                                                        


