
О Т Ч Е Т Е Н  Д О К Л А Д  

за дейността на Висшия дисциплинарен съд 

за периода 0Е0Е2017 г. -  24.02.2018 г.

УВАЖАЕМИ Г ОСПОЖИ И ГОСПОДА,

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Висшият дисциплинарен съд през отчетния период е в състав от 15 
адвокати, председател и 14 член-съдии.

Азц като председател на Висшия дисциплинарен съд съм член на 
Софийската адвокатска колегия. В състава на Висшия дисциплинарен съд по 
колегии членовете му са както следва:

ЧЛЕНОВЕ НА Софийската адвокатска колегия са следните 
дисциплинарни съдии:

ЦВЕНАНА ИВАНОВА ЧУКЛЕВА,

МАРГАРИТА РАНГЕЛОВА КОЗАЛИЕВА,

НИНА НИКОЛОВА СЕДФОВА и

ЧАВДАР ПЕТРОВ ПЕНКОВ.

Останалите дисциплинарни съдии са излъчени от от следните адвокатски 
колегии:

ИВАН ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ от АК -  СМОЛЯН,

ДИМИТЪР ДИМОВ ПЕТРОВ от АК - ВАРНА 

ТИХОМИР ВЕСЕЛИНОВ ГОРАНОВ от АК -  ВАРНА,

ДИМИТЪР ДОЧЕВ ИЛКОВСКИ от АК -  ЛОВЕЧ,

ДИМЧО КЪНЧЕВ ТОДОРОВ от АК -  БУРГАС,

ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ от АК -  ДОБРИЧ,

АНГЕЛ КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ и

МИЛКА НИКОЛОВА КЪРПАЧЕВА от АК -  СТАРА ЗАГОРА,

СТЕФКА ДИМЧЕВА ВЛАХОВА от АК -  ПЛОВДИВ,
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СНЕЖАНА ХРИСТОВА ЕНЧЕВА от АК -  ЯМБОЛ.

През отчетния период: 0Е0Е2017 г. -  24.02.2018 г. Висшият 
дисциплинарен съд е разгледал общо 79 дисциплинарни дела, от които 14 
от 20.01.2017 г. до 23.02.2017 г., в който период от време е действал 
предходния състав на Висшия дисциплинарен съд.

В посочените 79 дисциплинарни дела се включват и 12 произдводства 
по реабилитация на дисциплинарно наказани адвокати. Или броят на 
делата, по които настоящият състав Висшият дисциплинарен съд се е 
произнесъл по същество въз основа на постъпили жалби от 
дисциплинарно наказани адвокати срещу решения на първата инстанция, 
или по жалби от представител на съответния адвокатски съвет при 
съответната адвокатска колегия, или жалби от заинтересовани страни, са 
67 броя.

Като първа инстанция за посочения отчетен период Висшият 
дисциплинарен съд не е разгледал нито едно дело.

Разпределени по колегии, жалбите срещу постановени решения на 
съответните им дисциплинарни съдилища са както следва:

• 25 броя срещу решения на Дисциплинарния съд при АК София
• 25 броя дела срещу решения на Дисциплинарния съд при АК 

Варна
• 2 броя дела срещу решения на Дисциплинарния съд при АК 

Пловдив
• 3 броя дела срещу решения на Дисциплинарния съд при АК 

Стара Загора
• 3 броя дела срещу решения на Дисциплинарния съд при АК 

Благоевград
• 2 броя дела срещу решение на Дисциплинарния съд при АК Русе
• 1 брой дело срещу решение на Дисциплинарния съд при АК 

Велико Търново
• 1 брой дело срещу решение на Дисциплинарния съд при АК 

Враца
• 2 броя дела срещу решения на Дисциплинарния съд при АК 

Шумен,
• 1 брой дело срещу решение на Дисциплинарния съд при АК 

Ловеч,



• 1 брой дело срещу решение на Дисциплинарния съд при АК 
Монтана,

• 1 брой дело срещу решение на Дисциплинарния съд при АК 
Смолян.

От председателите на Дисциплинарния съд при адвокатските колегии 
беше изискана справка за образуваните и разгледани дисциплинарни дела за 
изминалата 2017 година.

От изпратените справки се установява, че са разгледани следния брой дела 
по Адвокатски колегии:

Дисциплинарен съд при АК София -  314 дела.

Дисциплинарен съд при АК Благоевград -  7 дела,

Дисциплинарен съд при АК Бургас -  9 дела,

Дисциплинарен съд при АК Велико Търново -  4 дела,

Дисциплинарен съд при АК Варна -  42 дела,

Дисциплинарен съд при АК Враца -  2 дела.

Дисциплинарен съд при АК Добрич -  5 дела,

Дисциплинарен съд при АК Монтана -  4 дела,

Дисциплинарен съд при АК Ловеч -  2 дела,

Дисциплинарен съд при АК Плевен -  2 дела.

Дисциплинарен съд при АК Пловдив -  2 дела,

Дисциплинарен съд при АК Русе -  4 дела,

Дисциплинарен съд при АК Смолян -  1 дело,

Дисциплинарен съд при АК Стара Загора -  3 дела,

Дисциплинарен съд при АК Търговище -  1 дело,

Дисциплинарен съд при АК Хасково -  4 дела,

Дисциплинарен съд при АК Шумен -  1 дело и 

Дисциплинарен съд при АК Ямбол -  1 дело
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През отчетния период не са имали дисциплинарни дела следните 
Дисциплинарни съдилища при съответните Адвокатски колегии, а именно:

Дисциплинарния съд при АК Видин, Дисциплинарния съд при АК 
Габрово, Дисциплинарния съд при АК Пазарджик, Дисциплинарния съд при 
АК Перник, Дисциплинарния съд при АК Разград, Дисциплинарния съд при 
АК Сливен, Дисциплинарния съд при АК Силистра, Дисциплинарния съд при 
АК Кърджали, Дисциплинарния съд при АК Кюстендил и Дисциплинарния съд 
при АК Търговище.

Към настоящия момент пред Висшия дисциплинарен съд са висящи 9 
дисциплинарни дела, 2 от които са производства по реабилитация.

Общата оценка на проведените дисциплинарни производства налагат 
обобщаващия извод, че като се изключат производствата по реабилитгация, 
останалите дела бележат все по-усложняваща се фактическа и правна сложност, 
повечето от които са свързани със сериозни нарушения от страна на 
дисциплинарно обвинените адвокати за допуснати от тях дисциплинарни 
нарушения по ЗА и ЕКА. Същевременно значително е намалял броят на делата, 
които са образувани поради неплащане на членски внос към адвокатските 
колегии и към Висшия адвокатски съвет.

Още от самото начало на мандата на настоящия Висш дисциплинарен съд 
се установи, че дисциплинарните съдилищата допускат процесуални нарушения 
при провеждане на дисциплинарните производства, както и че срещат 
затруднения при субсидиарното приложение на НПК. Във връзка с това се 
наложи така констатираните проблеми да бъдат обект на общо обсъждане от 
членовете на ВДС и председателите на дисциплинарните съдилища в страната. 
Тези проблеми бяха поставени като отделни теми на проведените два семинара 
от Висшия дисциплинарен съд с участието на председателите на 
дисциплинарните съдилища при Адвокатските колегии.

Първият семинар с тема „ПРОЦЕСУАЛНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ЗАадв.”
се проведе в периода: 30 юни- 2 юли 2017 г. в с. Огняново, на който присъства и 
представителят на Висшия адвокатски съвет -  адвокат Емил Ядков.

Въведение в темата беше направено от председателя на ВДС Добринка 
Гърневска, след което беше проведена дискусия с участниците в семинара.

Присъстваха председатели, респ.представители на Дисциплинарния съд 
към Адвокатските колегии:



Габрово, Стара Загора, Пловдив, Смолян, Враца, Бургас, 
Благоевград, Варна, Велико Търново, Сливен, Ловеч, Русе, Хасково, 
Перник, Плевен, Кърджали, Търговище, Силистра, Видин и Добрич.

Не присъстваха председателите, респ. не изпратиха представители на 
Дисциплинарния съд при Адвокатските колегии:

Пазарджик, София, Монтана, Кюстендил, Разград, Ямбол и Шумен.

Семинарът премина на много високо ниво, с необходимата активност на 
участниците. По поставените въпроси бе изразено становище от всички 
участници, че семинарът е много полезен и необходим. Взе се решение, 
изготвено от работна група в състав -  членовете на Висшия дисциплинарен съд: 
Милка Кърпачева, Снежана Енчева, Димчо Тодоров, Даниел Маринов и Нина 
Седефова. Предложеното от работната група решение беше прието единодушно 
от всички присъстващи.

Същевременно, на представителите на отделните дисциплинарни 
съдилища беше напомнено, че при провеждането на дисциплинарното 
производство следва да се придържат към подробните методически указания за 
образуване, администриране и решаване на дисциплинарните дела, изготвени от 
предшестващия състав на Висшия дисциплинарен съд.

Темата на проведения втори семинар от 1-ви до 3-ти декември 2017 
година в град Хисаря беше „СУБСИДИАРНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА НПК В 
ДИСЦИПЛИНАРНОТО ПРОИЗВОДСТВО.“

На семинара присъстваха председатели на Дисциплинарния съд, респ. 
техни представители от следните Адвокатски колегии:

Смолян, Стара Загора, Варна, Пазарджик, Враца, Ловеч, Русе, 
Пловдив, Сливен, Монтана, Плевен, Търговище, Видин, Ямбол, Добрич, 
Велико Търново, Благоевград, Перник, София.

Не присъстваха председатели на Дисциплинарните съдилища от 
Адвокатските колегии, респ.техни представители от :

Шумен, Бургас, Габрово, Кърджали, Силистра, Хасково, Разград, 
Кюстендил.

Лектори на семинара бяха членовете на Висшия дисциплинарен съд 
ДИМИТЪР ПЕТРОВ и ДИМЧО ТОДОРОВ. Дискусията по поставената тема 
беше оживена, повечето от участниците проявиха активност при обсъжданията, 
бяха обсъдени и възнакналите изключителни затруднения в работата на ДС при
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AK -  Варна, именно във връзка със субсидиарното приложение на НПК в 
дисциплинарните производства.

Членът на Висшия дисциплинарен съд Чавдар Пенков запозна 
участниците със съдържанието на решение №294 от 28.07.2011 г. на ВКС, IV ГО 
по гр.д. №1968/2010 г.

По повод възникнали организационни въпроси се наложи да свикам 
работна среща на 19.06.2017 г. на членовете на ВДС, на която единодушно бяха 
взети решения по разрешаване на възникналите проблеми в работата на съда.

През отчетния период дейността на Висшия дисциплинарен съд бе 
финансово обезпечена от Висшия адвокатски съвет с нарочен целеви бюджет с 
лимитирани видове разходи. Всички разходи бяха извършени при спазване на 
нормативните документи и в рамките на одобрения бюджет за 2017 г. в размер 
на 60 000 лева, от който бюджет усвоихме 56 547,68 лева.

Бюджетът в размер на 60 000 лева беше необходим за следното:

Както посочих в началото на настоящия отчетен доклад, Висшият 
дисциплинарен съд се състои от 14 адвокати, като 9 от тях са от Адвокатските 
колегии в страната извън София.

Висшият дисциплинарен съд разглежда делата в гр. София, ул. „Цар 
Калоян” №8 почти винаги в петък, като датата на петъчното заседание не следва 
да съвпада с петъчното заседание на Висшия адвокатски съвет.

Членовете на Висшия дисциплинарен съд от адвокатските колегии от 
страната когато са в състав, пристигат в София в четвъртък и това налага да им 
се осигури хотел за нощувката четвъртък срещу петък. Освен това им се 
начисляват командировъчни -  пътни и заседателни.

По проведените дисциплинарни дела са присъдени р азноски по сметка на 
Висшия адвокатски съвет в размер на 3 900 лв., от които до този момента са 
заплатени само 600 лв.

През отчетния период Висшия дисциплинарен съд не е провел


