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О Т Ч Е Т Е Н   Д О К Л А Д   

От  

Председателя на Висш дисциплинарен съд – адв. Илонка 
Райчинова за дейността на Висш дисциплинарен съд за 

периода  26.02.2022 г. – 25.02.2023 г. 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ, 

 

С цел изпълнение на чл.113, т.1 от Закона за адвокатурата от Общото 
събрание на адвокатите в България /Общото събрание … 1. Разглежда и приема 
отчета … на Висшия дисциплинарен съд;/,  

представям на вашето внимание Отчета за дейността на Висшия 
дисциплинарен съд за периода 26.02.2022г. - 25.02.2023г.  

 

I. По състава на ВДС: 

По закон Висшият дисциплинарен съд е в състав от 15 адвокати, 
председател и 14 член-съдии. Няма промяна по каквато и да било причина в 
състава на съда, посочен поименно и по колегии в Отчета за предходния отчетен 
период. 
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    През отчетния период съставът на Висшия дисциплинарен съд е работил в 
пълен състав, в това число в работата му е взел участие и дисциплинарния съдия, 
който е бил едновременно с това и депутат /колегата Рена Стефанова от АК Русе/.  

 

II. По същинската дейност на ВДС: 

 А/ Като първа инстанция за настоящия отчетен период Висшият 
дисциплинарен съд не е бил сезиран и не е разглеждал дела. 

 

Б/ Като втора инстанция, през отчетния период: 26.02.2022 г. – 25.02.2023 
г. Висшият дисциплинарен съд е разгледал общо 30 дисциплинарни дела.  

Б.1./ Видове разгледани дела от ВДС:  

В тези 30 дисциплинарни дела се включват: 

- 4 производства по реабилитация на дисциплинарно наказани адвокати; 

- 1 дело по молба за възобновяване на дисциплинарното производство; 

- 25 дела, по които състав на Висшия дисциплинарен съд се е произнесъл 
по същество по постъпили жалби срещу решения на първата инстанция, подадени 
или от дисциплинарно наказани адвокати, или от представител на адвокатския 
съвет при съответната адвокатска колегия, или от заинтересовани страни. 

 

Б.2./ Характер на разгледаните дела от ВДС:   

Разгледаните 30 броя дела са с произход - подадени жалби срещу 
постановени решения от дисциплинарни съдилища към следните адвокатски 
колегии:  

 23 броя срещу решения на Дисциплинарния съд при АК София 
/от общо образувани 118 дисциплинарни производства/; 

 1 дело срещу решение на Дисциплинарния съд при АК Варна  
/от общо образувани 8 дисциплинарни производства/ и 1 дело за 
реабилитация на адвокат от АК Варна; 

 2 дела за реабилитация на адвокати от АК Благоевград. За 
информация в ДС към АК Пловдив, за периода има образувани  5 
дисциплинарни производства; 
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 1 дело за реабилитация на адвокат от АК Пловдив. За информация 
в ДС към АК Пловдив, за периода има образувано само 1 дело, 
което не е приключило; 

 1 дело срещу решение на Дисциплинарния съд при АК Русе /от 
общо образувано 1 дисциплинарно производство/; 

 1 дело срещу решение на Дисциплинарния съд при АК Видин /от 
общо образувано 1 дисциплинарно производство/. 
 
 

Б.3./ Видове постановени решения от ВДС: 

В отчетния период произнесените от ВДС решения извън тези по 
реабилитация са следните: 

 - Потвърдителни решения – 10 бр.; 

 - Решения за окончателна отмяна на решение – 2 бр.; 

 - Решения за отмяна на решение и връщане на делото за ново 
разглеждане – 5 бр.; 

 - Решения за отмяна на решение и прекратяване на делото поради 
изтекла давност–2 бр.; 

 - Изменителни решения – 6 бр.  

 

Б.4./ Начин на работа на ВДС: 

- Няма нито едно забавено дело, няма и нито едно прекратено дело поради 
изтичане на давност, дължащо се на забава в дейността на ВДС.  

ВДС образува, окомплектова, насрочва, призовава страните и предоставя за 
запознаване материалите по делото, както и провежда заседанията си винаги в 
предвидения от закона срок.  

- Натовареността на висшите дисциплинарни съдии е: 7 висши съдии са с 
по 4 решени дела, 6 висши съдии са с по 5 решени дела и 1 висш съдия 
е със 6 решени дела. 

Равномерното разпределение на делата между висшите дисциплинарни съдии е 
принцип на работа. Съставите се формират всеки път в зависимост от 
възможността за участие/пътуване на всеки от висшите дисциплинарни съдии. 



4 
 

- За отчетния период има само едно обжалвано пред ВКС решение на 
Висшия дисциплинарен съд, което е потвърдено като правилно.  
 

- В отчетния период има подадена една жалба срещу работата на висшите 
дисциплинарни съдии  пред Комисията за защита от дискриминация с 
твърдението за проявена  дискриминация, изразяваща се отказ да се 
отложи насроченото заседание.  

ВДС е предоставил необходимата информация на Комисията за защита от 
дискриминация, от която е видно че не са налице дискриминационни действия, 
тъй като съдът е действал по един и същи начин по всички дела, разглеждани пред 
него, независимо от страните по тях, както и че действията му са изцяло в рамките 
на предвиденото от закона. Тук искам да благодаря на колегата Ели Христова, 
която лично се ангажира и с процесуалното представителство на 
дисциплинарните съдии пред Комисията.   

 
 
III. По дейността на Дисциплинарните съдилища към Адвокатските 

колегии в страната: 

От председателите на дисциплинарните съдилища към адвокатските 
колегии в страната беше изискана и обобщена следната справка за образуваните 
и разгледани дисциплинарни дела за изминалата 2022 година.  

 А/ ОБЩО разгледани дисциплинарни дела за цялата страна – 156 бр. 

Б/ Разгледани дисциплинарни дела по колегии:  

- Дисциплинарен съд при АК София –  118 дела, 
- Дисциплинарен съд при АК Варна – 8 дела,  
- Дисциплинарен съд при АК Хасково – 2 дело, 
- Дисциплинарен съд при АК Бургас – 13 дела,  
- Дисциплинарен съд при АК Видин – 1 дело, 
- Дисциплинарен съд при АК Благоевград – 5 дела, 
- Дисциплинарен съд при АК Велико Търново – 2 дела, 
- Дисциплинарен съд при АК Стара Загора – 2 дела, 
- Дисциплинарен съд при АК Пловдив – 1 дело, 
- Дисциплинарен съд при АК Русе – 1 дело, 
- Дисциплинарен съд при АК Кюстендил – 1 дело, 
- Дисциплинарен съд при АК Русе – 1 дело и  
- Дисциплинарен съд при АК Монтана – 1 дело.  
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В/ Останали адвокатски колегии не са повдигали дисциплинарни 
обвинения и не са образувани и разглеждани дисциплинарни дела от 
дисциплинарните съдилища към тях. 

 

IV. По дейността на ВДС относно: 

- обучението на дисциплинарните съдии; 

- обсъждането и уеднаквяването на практиката по прилагане на Закона 
за адвокатурата в частта на дисциплинарното производство; 

- обсъждане на необходимостта de lege ferenda от нов по-детайлен 
регламент на дисциплинарното производство, от включване на нови 
дисциплинарни нарушения и наказания; 

- проучване на решенията на национални и европейски съдилища 
досежно защитата правата на адвоката при дисциплинарното производство; 

- проучване на видовете дисциплинарни нарушения и наказания, 
прилагани от  други европейски и извъневропейски Адвокатури; 

- относно дисциплинарната политика на българската Адвокатура 

 

За изпълнение на тази дейност и постигане на тези цели, след 3 годишно 
прекъсване, в качеството си на председател на Висш дисциплинарен съд 
организирах  и се проведоха следните мероприятия: 

1. Експертна работна среща  

за обсъждане и анализ на проблемите по единното и непротиворечиво 
прилагане на процесуалните и материално правни норми на дисциплинарното 
производство по Закона за адвокатурата   

с участието на Председателя и членовете на ВДС и на Председателя и 
членовете на ДС при САК /като АК с най-голям обем образувани и разглеждани 
дисциплинарни производства, респективно най-много обжалвани решения пред 
ВДС/. 

2. Национална Конференция-семинар  в гр. Хисар  

посветена на въпросите относно: вида на дисциплинарното 

производство, характер и принципи, повдигане на дисциплинарно 
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обвинение, образуване и провеждане  на дисциплинарното производство,  

първа и втора инстанция на производството, проблеми и противоречиво 

решавани въпроси по прилагане разпоредбите на Закона за адвокатурата 

досежно дисциплинарното производство, анализ на съответствие с 

европейските норми за подобни производства и предложения de lege ferenda 

за включване, допълване и изменение на концепцията за  дисциплинарното 

производство в проекта за бъдещ Закон за адвокатурата 

с участието на Председателя на Висш дисциплинарен съд, всички 

висши дисциплинарни съдии, председателите на Дисциплинарни съдилища 

към Адвокатските съвети, председателите на всички дисциплинарни 

състави към Дисциплинарните съдилища на Адвокатските колегии, 

членовете на Висш адвокатски съвет и лично на Председателя на ВАдвС – 

Ивайло Дерменджиев и зам. Председателя на ВАдвС – Валя Гигова, както и  

представители на 29-те адвокатски съвети в страната /най-често самия 

председател на съвета/.  
 

 

V. По финансовото обезпечение дейността на ВДС: 

А/ Основен и допълнителен бюджет на ВДС 

През изтеклия отчетен период дейността на Висшия дисциплинарен съд е 
финансово обезпечена чрез приетия от Висшия адвокатски съвет нарочен целеви 
бюджет с лимитирани видове разходи в размер на 60 000лева /шестдесет хиляди 
лева/. 

Допълнително и целево с Решение на ВАдвС е отпусната сумата от 30 000 
лв. за провеждане на Националната Конференция-семинар по въпросите на 
дисциплинарното производство и политика. 

   

Б/ Усвоен бюджет и остатък 

От бюджет общо 90 000лв. са усвоени  общо - 80 141.80 лева /осемдесет 
хиляди, сто четиридесет и един и 0.80 лева/. Всички разходи са извършени при 
спазване на нормативните документи и в рамките на одобрения и допълнен 
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бюджет за 2022 г. По този въпрос се упражнява текущ контрол от ВАдвС, чрез 
когото всъщност се извършват всички разплащания. 

Неусвоеният остатък от гласувания бюджет е върнат обратно в бюджета на 
ВАдвС в срок - към 31.12.2022г.   

 

В/ Структурата на разходите, направени от ВДС в рамките на бюджета 
за 2022г.:  

- Разходи за заседателни възнаграждения – 13 510 лв.; 
- Разходи за командировки  -  6 911.39 лв.; 
- Разходи за обнародване в Държавен вестник, пощенски и канцеларски 

разходи – 7 360.21 лв.;  
- Разходи за поддръжка на компютърна и копирна техника – 2550 лв.; 
- Разходи за конференции, обучения, семинари – 52 360.20 лв.* 
 

*Забележка: Разходите включват и разходи за представителите на ВАдвС и за 
представителите на адвокатските съвети в страната   
 

 

Г/ Разноски по дисциплинарни производства – присъдени и събрани: 

В отчетния период по проведените дисциплинарни дела са присъдени 
разноски в полза на Висшия адвокатски съвет в размер на 4 790 лв.. 

От тях до 25.02.2023г.: 

 - събрани/заплатени разноски – 1 500лв. /по 5 дела/; 

- остатък за събиране/заплащане – общо  3 290 лв. 

 

Д/ Бюджет на ВДС за 2023г.   

За 2023г. с Решение на ВАдвС е приет бюджет на ВДС в размер на 
60 000лв., колкото е бил и за 2022г. и за 2021 и за 2020 г. и т.н.  

Това може би ще наложи текущо да се иска допълнително увеличение на 
бюджета поради обективни причини като: висока инфлация, повишени цени за 
консумативи, транспорт, нощувки, пощенски и канцеларски разходи, и други 
услуги, увеличен размер на възнаграждения за участие в дисциплинарен състав за 
едно дисциплинарно дело, както и необходимостта от текущо обучение, семинари 
и работни срещи за уеднаквяване на практиката на дисциплинарните съдии.   
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E/ Възнаграждение за участие в състав и решаване на дисциплинарно 
дело на дисциплинарен съдия 

 

Е.1./ Възнаграждение за висш дисциплинарен съдия за участие в състав 
на Висш дисциплинарен съд и разглеждане и решаване на дисциплинарно 
дело от ВДС   

С Решение на ВАдвС и по настояване на Председателя на ВДС, това 
възнаграждение е увеличено и е в размер на ½ от минималната работна заплата 
/сега   390лв. или ½ от 780лв./  

Възнаграждението е изравнено с възнаграждението на членовете на Висш 
адвокатски съвет за участие в заседание.   

  

 Е.2./ Възнаграждение за дисциплинарен съдия за участие в състав на 
първоинстанционен дисциплинарен съд и решаване на дисциплинарно дело 
от ДС към адвокатска колегия 

 По инициатива на Председателя на ВДС бе повдигнат въпроса за тези 
възнаграждения и техния размер пред участниците в Националната Конференция-
семинар в гр. Хисар. Бе обърнато внимание на представителите на АК че този 
въпрос е важен, както заради специфичния труд на колегите, така и заради 
въпроса с разноските, присъждани по дисциплинарните дела.  

 Решението е изцяло в правомощията на всеки отделен адвокатски съвет, но 
подходът за решаването му следва да е единен.     

     

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  ВДС:            

                                              Адв. Илонка Райчинова 

 

 
 
 
 

 


