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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Г-ЖА ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
КОПИЕ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА
ИСКАНЕ
ОТ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ,
ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА
УВАЖАЕМА Г-ЖО ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО АННА АЛЕКСАНДРОВА,
На свое заседание, проведено на 27.11.2020 г. Висшият
адвокатски съвет обсъди предложение за промяна на датите на свикване
редовните общи събрания на адвокатските колегии и на общото събрание на
адвокатите в страна, предвид удължената от Министерски съвет извънредна
епидемична обстановка.
Предвид обстоятелството, че:
• Редовните общи събрания по Закона за адвокатурата се
провеждат в точно определени дни - последната събота и неделя на януари
за общите събрания на 27-те адвокатски колегии, съответно последната
събота и неделя на м. февруари за Общото събрание на адвокатите от
страната.

• Значителният брой на участниците в тези общи събрания – над
14 000 адвокати участват в 27 общи събрания на колегии, най-малката от
които е в състав над 100 адвокати, а Общото събрание на адвокатите от
страната се провежда на делегатски принцип при участие на над 350
делегати.
• Законоустановената продължителност на провеждането на
събранията в рамките на два поредни почивни дни и свързаните с това
пътувания извън населеното място по местоживеене на преобладаващия
брой участници и престоя в едно и също място за времето на събранието,
значително повишават риск от заразяване и разпространение на
заболяването Covid-19 в период на извънредна епидемична обстановка, като
наред с това ограничават възможността всички адвокати да участват
ефективно в общите събрания и в свързаните с тях избори.
Висшият адвокатски съвет счита, че удължаването на
законоустановените срокове за провеждане на общи събрания по Закона за
адвокатурата ще създаде условия общите събрания да бъдат проведени в
период, в който се очаква заболеваемостта да бъде значително по-ниска, а
ограничителните противоепидемични мерки облекчени. Затова Висшият
адвокатски съвет, на основание взето Решение 3073 от 27.11.2020 г.,
предлага да бъдат направени изменения в тези срокове в следния смисъл:
В Заключителните разпоредби на Закона за здравето да се
създаде разпоредба, с която да бъде изменен § 7 от Преходни и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона
за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на
последиците (ДВ, бр. 98 от 2020 г.), чрез създаване на нова алинея 2 със
следното съдържание:
„(2) През 2021 г. сроковете за свикване на събранията по Закона за
адвокатурата се променят, както следва:
1. Редовното общо събрание на адвокатската колегия се свиква
втората събота и неделя на месец април 2021 г. Ако в резултат на проведен
избор не е попълнен някой от органите на адвокатската колегия или не са
избрани делегати за общото събрание на адвокатите в страната, се провежда
допълнителен избор в третата неделя на месец април 2021 г.
2. Редовното общо събрание на адвокатите в страната се свиква
третата събота и неделя на месец май 2021 г. Ако в резултат на проведения
избор за висши органи на адвокатурата не е попълнен някой от тези органи,
се провежда допълнителен избор в четвъртата неделя на месец май 2021 г.
3. Общото събрание на адвокатите от страната през 2021 г. се
свиква от Висшия адвокатски съвет с писмена покана, която се изпраща до
1 април 2021 г. на адвокатските колегии. В поканата се посочват дневният
ред, датата, часът и мястото на провеждане на събранието.

4. Всички процедури и срокове по свикване и провеждане на
събранията се извършват съгласно Закона за адвокатурата, съобразени с
посочените в предходните точки сроковете.“
Сегашният текст на § 7 да стане алинея 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА

