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ÑÚÄÅÁÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ

В дис ципли нар но то произ вод ст во сре щу ма гистрат е не-
до пусти мо на каз ва щият ор ган и съ деб ният състав да 
осъ щест вя ват кон трол вър ху граж дан ско обли га цион но 
пра во от но ше ние, как во то е пра во от но ше нието меж ду 
клиент и ад во кат по до го вор за прав на по мощ. Обрат-
ното би оз на ча ва ло, че при все ки граж дан ски спор, в 
кой то стра на е ма гистрат, ще е на ли це на ру ше ние на 
Кодекса за етич но по ве де ние на бъл гар ски те ма гистра-
ти по чл. 307, ал. 3, т. 3 от Закона за съ деб на та власт, 
как ва то не е цел та на за ко на.

Решение № 16 501/04.12.2019 г. по адм. д. № 12 032/2019 г. 
на ВАС – 5-членен състав – II колегия

Докладчик: съ дия Весела Андонова
Член 307, ал. 3, т. 3 от Закона за съ деб на та власт във 

връз ка с т. 5.3, 5.4, 5.5 и 5.6 от Кодекса за етич но по ве де ние на 
бъл гар ски те ма гистра ти (КЕПБМ)

Производството е по ре да на чл. 208 и след ва щи те от 
Админи стративнопроцесуалния ко декс (АПК) във вр. с чл. 323, 
ал. 4 от Закона за съ деб на та власт (ЗСВ).

Образувано е по ка са цион на жал ба на Д. Й. – про ку рор в 
Районната про ку ра ту ра – гр. В., по да де на чрез про це су ален пред-
ста ви тел про тив ре ше ние № 9713/25.06.2019 г. по адм. д. 
№ 1593/2019 г. на Върховния ад ми нистра ти вен съд, трич ле нен 
състав, с което е от хвър ле на жал ба та ѝ сре щу ре ше ние по 
Протокол № 1, т. 2 (2.1) от за се да ние на Прокурорската ко ле гия 
на Висшия съ де бен съ вет, про ве де но на 16.01.2019 г., с което на 
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ос но ва ние чл. 314, ал. 4 ЗСВ е пот вър де но на ло же но то ѝ със за по-
вед № РД-04-1030/19.11.2018 г. на ад ми нистра ти вния ръ ко во ди-
тел на Районната про ку ра ту ра – гр. В., дис ципли нар но на ка за ние 
„за бе леж ка“.

Развитите в ка са цион на та жал ба до во ди за по ро ци на съ деб-
но то ре ше ние се свеж дат до на ру ше ния на ма те риал ния за кон, съ-
щест ве но на ру ше ние на съ допроиз вод ст ве ни те пра ви ла и не обос-
но ва ност – ка са цион ни ос но ва ния по чл. 209, т. 3 АПК. Твърди 
се, че трич лен ният състав на ВАС не е об съ дил из ло же ни те пред 
не го до во ди за до пус на ти в хо да на дис ципли нар но то произ вод-
ст во съ щест ве ни на ру ше ния на ад ми нистра тив нопроиз вод ст ве-
ни те пра ви ла. Липсва как ва то и да е конкре ти за ция в за по вед та за 
обра зу ва не на дис ципли нар но произ вод ст во, което е до ве ло до 
на ру ше ние на чл. 313, ал. 2 ЗСВ. Дисциплинарното произ вод ст во 
е обра зу ва но след из ти ча не на преклу зив ния срок по чл. 310, 
ал. 3, изр. 2 във вр. с ал. 1 ЗСВ, тъй ка то публич но то опо вестя ва не 
по сми съ ла по по со че на та разпо ред ба е из вър ше но най-къс но с 
по да ва не то на сиг нал от ад во кат Й. до глав ния про ку рор на 
20.04.2017 г. и сле до ва тел но към 10.05.2018 г., ко га то е обра зу ва-
но дис ципли нар но то произ вод ст во, шест ме сеч ният преклу зи вен 
срок е из те къл. Само по соч ва не то на тек сто ве от за ко на не е 
доста тъч но да бъ де обос но ван из вод за из вър ше но на ру ше ние. В 
ре ше нието си съ дът е ко мен ти рал об стоятел ст ва, които не се съ-
дър жат в мо ти ва цион на та част на за по вед № РД-04-1030 от 
19.11.2018 г., и се е по зо вал на об стоятел ст ва, които не са об съж-
да ни и це не ни от ад ми нистра тив ния ор ган. Приемайки, че със 
сви де тел ски по ка за ния мо же сво бод но да се обор ва до ка за тел ст-
ве на си ла на съ от вет ни до ку мен ти за из вър ше ни пла ща ния по 
граж дан скоправ ни сдел ки, и обек ти ви рай ки то ва в свой акт, съ-
дът е съз дал опас на съ деб на прак ти ка, застра ша ва ща си гур ност та 
на граж дан ския обо рот. Съдът е до пус нал на ру ше ние на ма те-
риал ния за кон, ка то е приел, че из ця ло лич ни фи нан со ви от но ше-
ния мо гат да бъ дат ос но ва ние за ан га жи ра не на от го вор ност та на 
ма гистрат. Иска се от мя на на съ деб но то ре ше ние и поста но вя ва-
не на но во, с което да се от ме ни об жал ва ният ад ми нистра ти вен 
акт. Претендират се раз носки съглас но пред ста вен спи сък.
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Ответникът – Прокурорската ко ле гия на Висшия съ де бен съ-
вет, чрез про це су ал ния си пред ста ви тел из ра зя ва ста но ви ще за 
не ос но ва тел ност на ка са цион на та жал ба по съ обра же ния, под-
роб но из ло же ни в де по зи ра ния по де ло то пис мен от го вор. Напра-
вено е въз ра же ние за при съж да не на раз носки те за са мо лет ни би-
ле ти, пре тен ди ра ни от ка са то ра.

Представителят на Върховната ад ми нистра тив на про ку ра ту-
ра да ва заклю че ние за не ос но ва тел ност на ка са цион на та жал ба.

Върховният ад ми нистра ти вен съд счи та ка са цион на та жал ба 
за до пусти ма – по да де на е от над леж на стра на, в сро ка по чл. 211, 
ал. 1 АПК и сре щу под ле жащ на об жал ва не съ де бен акт.

Разгледана по съ щест во, ка са цион на та жал ба е ос но ва тел на.
Предмет на оспор ва не в произ вод ст во то пред Върховния ад-

ми нистра ти вен съд, трич ле нен състав, е ре ше ние по Протокол 
№ 1, т. 2 (2.1) от за се да ние на Прокурорската ко ле гия на Висшия 
съ де бен съ вет, про ве де но на 16.01.2019 г., с което на ос но ва ние 
чл. 314, ал. 4 ЗСВ е пот вър де но на ло же но то със за по вед № РД-04-
1030/19.11.2018 г. на ад ми нистра ти вния ръ ко во ди тел на Районна-
та про ку ра ту ра – гр. В., дис ципли нар но на ка за ние „за бе леж ка“ за 
из вър ше но дис ципли нар но на ру ше ние по чл. 307, ал. 1, т. 3 ЗСВ 
на Д. Й. – про ку рор в Районната про ку ра ту ра – гр. В.

За да поста но ви об жал ва но то ре ше ние, съ дът приема от фак-
ти ческа и прав на стра на след но то.

За дейст вия и без дейст вия, свър за ни с не изпла ща не на ад во-
кат ски хо но рар по тър гов ско де ло № 2380/2013 г. по опи са на 
Окръжния съд – гр. В., въз зив но тър гов ско де ло № 543/2015 г. по 
опи са на Апелативния съд – гр. В., и ка са цион но тър гов ско де ло 
№ 1187/2016 г. по опи са на Върховния ка са ционен съд ад во кат 
Й., про це су ален пред ста ви тел на про ку рор Д. Й. по по со че ни те 
де ла, е де по зи рал на 19.04.2017 г. сиг нал до глав ния про ку рор на 
Република България. Освен за въз ник на ли те не уре ди ци във фи-
нан со ви те от но ше ния меж ду стра ни те по склю че ни те меж ду тях 
до го во ри за прав на за щи та и съ дейст вие, ад во ка тът е по со чил, че 
непла ща не то на ад во кат ски те му хо но ра ри се дъл жи съглас но 
изявле нията на про ку ро ра за ра ди поет от нея ан га жи мент към съ-
дията доклад чик по де ло то в Апелативния съд – гр. В.
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За дейст вията на про ку рор Д. Й. би ла обра зу ва на преписка 
№ 4108/2017 г. на ВКП, от дел 06 „Административен“, приклю чи-
ла със справ ка от 13.06.2017 г., която е приела, че не са се изяс ни-
ли по не съм нен на чин въпро си, които са би ли от осо бе но зна че-
ние за раз кри ва не на обек тив на та исти на по фак ти и об стоятел ст-
ва, вклю че ни в пред ме та на про вер ка та и не об хо ди ми за пра вил-
но то ква ли фи ци ра не на про ве ря ва но то деяние.

С ре зо лю ция от 27.11.2017 г. на за мест ник на глав ния про ку-
рор сиг на лът вед но със събра ни те ма те риали е бил изпра тен по 
ком пе тент ност на Комисията по про фе сионал на ети ка при 
Окръжната про ку ра ту ра – гр. В., къ де то е би ла обра зу ва на пре-
писка № А – 494/20.12.2017 г.

С про то кол от 13.02.2018 г. чле но ве те на Комисията по про-
фе сионал на ети ка при Окръжната про ку ра ту ра – гр. В., са из ра зи-
ли ста но ви ще за на ру ше ния на Кодекса за етич но по ве де ние на 
бъл гар ски те ма гистра ти, произ ти ча щи от прин ци па за поч те ност 
и бла гопри ли чие, за което са уве до ми ли ад ми нистра тив ния ръ ко-
во ди тел на Районната про ку ра ту ра – гр. В. Препис от про то ко ла е 
бил по лу чен в Ра йон на та про ку ра ту ра на 15.02.2018 г., а дис-
ципли нар но то произ вод ст во е би ло обра зу ва но със за по вед на ад-
ми нистра тив ния ръ ко во ди тел на 10.05.2018 г.

В хо да на дис ципли нар но то произ вод ст во са взе ти обяс не-
ния от привле че но то към дис ципли нар на от го вор ност ли це, 
приоб ще ни са ка то до ка за тел ст ва ма те риали те от преписка 
№ 4108/2017 г. на ВКП, от дел 06 „Административен“. Наказ-
ващият ор ган е от де лил вни ма ние на раз ви тието на тър гов-
скоправ ния спор, тър сей ки не го ви те проек ции в от но ше нията ад-
во кат – клиент.

Според съ да про це сът за из д ръж ка, по кой то ба ба та на Д. Й. 
е за ве ла иск за ме сеч на су ма от 1500 лв. сре щу нея, съ що би мо-
гъл да да де по доб ни проек ции. Според обяс не нията на ад во кат 
Й.: „...раз го ва рях с адв. Н., която към то зи мо мент не бе ше в на-
ша та кан то ра, за да поеме про це су ал но то пред ста ви тел ст во на ба-
ба та на про ку рор Д. Й., офор мих пъл но мощ но, което пре да дох на 
про ку рор Д. Й., и тя ми го вър на под пи са но от ба ба ѝ. По де ло то 
моето участие се из ра зя ва ше в про це су ал но пред ста ви тел ст во на 
про ку рор Д. Й. В хо да на де ло то стра ни те постиг нах ме спо ра зу-
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ме ние за су ма та от 1500 лв., което бе одобре но от съ да. В хо да на 
де ло то ба ба ѝ не се явя ва ше лич но, пъл но мощ но то съ дър жа ше 
клауза и в та зи на со ка. Целта на во де нето на то ва де ло бе да се 
по лу чи не сек вести ру ем до ход от стра на на про ку рор Д. Й.“.

Въз ос но ва на та ка уста но ве но то трич лен ният състав на ВАС 
е приел, че про це сът за из д ръж ка не е во ден за нуж ди те и за за до-
во ля ва не на потреб ности те на ба ба та, а за постига не на не сек-
вести ру ем до ход от  про ку рор Д. Й. Посочил е, че ад во кат Й. е 
из гот вил и пъл но мощ но то на насрещ на та за не го ва та клиен т ка 
стра на (нейна та баба), което, след ка то е офор мил, е дал на про ку-
рор Д. Й., която му го е вър на ла под пи са но.

Според съ да из броени те об стоятел ст ва и чл. 40, ал. 1 – 5 и 
чл. 43, ал. 3 от Закона за ад во ка ту ра та да ват въз мож ност за пре-
ценка на етич ни те стан дар ти на ад во ка та и на не го вия клиент.

Прокурор Д. Й. е да ла обяс не ния, че е приз на ла иска за из-
дръж ка за су ма та от 1500 лв. на ме сец и че дейст ви тел но е пре-
веж да ла па ри те на ба ба си, но е за яви ла, че не се се ща за дру ги те 
де тай ли око ло то ва де ло. Както и за дру ги фак ти, от важ но зна че-
ние за про ве ря ва ни те на ру ше ния, нейни те обяс не ния в рам ки те 
на про вер ка та от ВКП са бегли, ха отич ни и без ясен спо мен за 
слу чи ло то се.

В обяс не нията си по дис ципли нар но то произ вод ст во про ку-
рор Д. Й. е ве че ка те го рич на, че то ва, което е за пи са но в разписки-
те за изпла те но до го во ре но въз награж де ние, то ва са дейст ви тел-
ни те фак ти по сло жи ли те се меж ду нея и ад во кат Й. фи нан со ви 
пра во от но ше ния по по вод ре али зи ра но то про це су ал но пред ста-
ви тел ст во по тър гов ско де ло № 2380/2013 г. по опи са на Окръж-
ния съд – гр. В., въз зив но тър гов ско де ло № 543/2015 г. по опи са 
на Апелативния съд – гр. В., и ка са цион но тър гов ско де ло 
№ 1187/2016 г. по опи са на Върховния ка са ционен съд.

В про ти во по лож на по со ка са обяс не нията на ад во ка ти те Й., 
И., Б. и Н. Дадени в обоб щен вид, тех ни те све де ния со чат, че ко-
га то кан то ра та им ра бо те ла с род ни ни и ко ле ги, послед ни те не 
запла ща ли ни що, а ад во ка ти те по лу ча ва ли въз награж де нието за 
тру да си, в слу чай че спе че ле ли де ло то, от при съ де ни те и събра ни 
от насрещ на та стра на раз носки. Твърдят, че по доб на схе ма на 
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разпла ща не е би ла изпол з ва на и в слу чая (въпре ки на ли чието на 
нор ма с дру го съ дър жа ние – чл. 38, ал. 1, т. 3 ЗА).

Според трич лен ния състав на ВАС те зи твър де ния со чат на 
съста вя не на до го во ри (разписки) с не вяр но съ дър жа ние. Иреле-
вант ни за ан га жи ра не на дис ципли нар на та от го вор ност на ма-
гистра та оба че са об стоятел ст ва та кол ко е пла тил, ко га е пла тил, 
за що не е запла тил ця ла та уго во ре на су ма и др.

Съдът е приел за вер ни кон ста та циите на на каз ва щия ор ган в 
част та им, че съз да де на та при вид ност за дъл жи мия по про це су ал-
но то пред ста ви тел ст во ад во кат ски хо но рар е це лял фи нан со во 
под по ма га не, ре али зи ра но без са мокри тич ност и не удоб ст во, 
което е до ве ло до на кър ня ва не на прести жа на про ку рор Д. Й. и 
на съ деб на та власт пред пред ста ви те ли на ад во ка ту ра та и тех ни 
слу жи те ли. Реализираните фи нан со ви пра во от но ше ния са в гру бо 
на ру ше ние на от но си ми те нор ми от Закона за ад во ка ту ра та. 
Преценени съглас но прин ци пи те от Кодекса за етич но по ве де ние 
на бъл гар ски те ма гистра ти, те пря ко ка са ят поч те ност та и бла-
гопри ли чието (т. 5.3, 5.4, 5.5 и 5.6).

Тричленният състав е на ме рил за не до ка за ни фак ти чески те 
об стоятел ст ва, че в пе риода ав густ 2015 – април 2017 г. про ку рор 
Д. Й. пред ад во ка ти от ад во кат ско дру жест во „И. и Н.“, които са я 
пред ставля ва ли по граж дан ско де ло, по което е би ла стра на, е 
напра ви ла вну ше ния за то ва, че публич но из вест ни ма гистра ти 
(окръж ният про ку рор на гр. В. и пред се да те лят на Апелативния 
съд – гр. В.) са ѝ по мог на ли за успеш но то за нея раз ре ша ва не на 
съ деб ния спор, за което им дъл жи па рич ни су ми, което е изпол з-
ва ла ка то ос но ва ние да не изпъл ни в ця лост до го вор но то си за-
дъл же ние към пред ставля ва ща та я ад во кат ска кан то ра за изпла-
ща не на дъл жи мо въз награж де ние по до го вор за прав на по мощ. 
Подобни ос но ва ния по чи ват един ст ве но на обяс не нията на ад во-
кат Й. (оста на ли те ли ца не са ги възприели пря ко, а са ги чу ли от 
него), които, оце не ни в тях на та конкре ти ка и след пре ценка на 
оста на ли те до ка за тел ст ва по спо ра, са „оста на ли не изяс не ни по 
не съм нен на чин“. Наложеното на ка за ние „за бе леж ка“ е най-ле ко-
то в йе рар хията на дис ципли нар ни те на ка за ния и при не го во то 
пот вър ж да ва не Прокурорската ко ле гия на Висшия съ де бен съ вет 
е съ обра зи ла те жест та на на ру ше нието, фор ма та на ви на та, об-
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стоятел ст ва та, при които е из вър ше но на ру ше нието, и по ве де-
нието на на ру ши те ля.

Въз ос но ва на из ло же но то съ дът е от хвър лил жал ба та про-
тив про цес ния ад ми нистра ти вен акт.

Решението е непра вил но.
В съ от ветст вие с чл. 310, ал. 1 ЗСВ дис ципли нар но произ-

вод ст во се обра зу ва със за по вед, съ от вет но с ре ше ние на на каз ва-
щия ор ган в срок до 6 ме се ца от от кри ва не то, но не по-къс но от 3 
го ди ни от из вър ш ва не то на на ру ше нието. Съгласно чл. 310, ал. 3, 
изр. вто ро ЗСВ, при на ру ше ние, което на кър ня ва прести жа на съ-
деб на та власт, сро ко ве те по ал. 1 за поч ват да те кат от публич но то 
опо вестя ва не на деянието. След из ти ча не на за ко но уста но ве ни те 
дав ност ни сро ко ве дис ципли нар но произ вод ст во не се обра зу ва.

Неоснователни са въз ра же нията на ка са то ра за из те къл 
преклу зи вен срок за обра зу ва не на дис ципли нар но то произ вод ст-
во. Изискването за публич но опо вестя ва не е изпъл не но, ко га то 
на ру ше нието е ста на ло об щоиз вест но на мак си мал но ши рок кръг 
граж да ни и ор га ни за ции (в то зи сми съл е и решение № 295 от 
11.01.2016 г. на ВАС по адм. д. № 6033/2015 г., VI о.). Ето за що 
как то по да ва не то на сиг нал от ад во кат Й. до глав ния про ку рор на 
Република България, та ка и зна нието на ли ца та, да ли обяс не ние 
по слу чая, не пред ставля ват публич но опо вестя ва не по сми съ ла 
на за ко на.

Наказващият ор ган – ад ми нистра ти вният ръ ко во ди тел на 
Районната про ку ра ту ра – гр. В., е бил уве до мен за на ру ше нието 
на 15.02.2018 г. – с постъп ва не то в Районната про ку ра ту ра – 
гр. В., на про то кол от 13.02.2018 г. на Комисията по про фе сионал-
на ети ка при Окръжната про ку ра ту ра – гр. В., ка то съ от вет но със 
заповед на ад ми нистра тив ния ръ ко во ди тел на Районната про ку-
ра ту ра – гр. В., от 10.05.2018 г. в рам ки те на за ко но уста но ве ния 
срок по чл. 310 ЗСВ е обра зу ва но дис ципли нар но то произ вод-
ство.

Съгласно чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ дис ципли нар но на ру ше ние 
е дейст вие или без дейст вие, вклю чи тел но на ру ша ва не на Кодекса 
за етич но по ве де ние на бъл гар ски те ма гистра ти, което на кър ня ва 
прести жа на съ деб на та власт. В слу чая е прието, че са на ли це на-
ру ше ния на точ ки 5.3, 5.4, 5.5 и 5.6 КЕПБМ, а имен но на пра ви ла 
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за по ве де ние, произ ти ча щи от прин ци па за поч те ност и бла гопри-
ли чие: 5.3. Магистратът тряб ва да из бяг ва дейст вия и постъп ки, 
явя ва щи се в раз рез с ут вър де ни те в об щест во то раз би ра ния за 
бла гопри ли чие; 5.4. В об щест ве ни те и офи циал ни те си кон так ти 
ма гистра тът ня ма пра во да се възпол з ва от слу жеб но то си по ло-
же ние или да изпол з ва пра во мо щията си с цел из вли ча не на лич-
на обла га; 5.5. С лич но то си по ве де ние и чув ст во за от го вор ност в 
слу жеб на та и из вън слу жеб на та си дейност ма гистра тът тряб ва да 
да ва при мер за ви сок мо рал и поч те ност и 5.6. Магистратът след-
ва да се въз дър жа от вся как ви дейст вия, които би ха могли да ком-
про ме ти рат чест та му в про фе сията и об щест во то.

Неправилен се явя ва крайният из вод на трич лен ния състав, 
че ре ше нието на Прокурорската ко ле гия на ВСС, с което е на ло-
же но дис ципли нар но на ка за ние на про ку рор Д. Й. за из вър ше но 
на ру ше ние по чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ, е в съ от ветст вие с ма те риал-
ния за кон.

Правилно трич лен ният състав на ВАС е приел за не до ка за ни 
фак ти чески те об стоятел ст ва, че в пе риода ав густ 2015 – април 
2017 г. про ку рор Д. Й. пред ад во ка ти от ад во кат ско дру жест во 
„И. и Н.“, които са я пред ставля ва ли по граж дан ско де ло, по което 
е би ла стра на, е напра ви ла вну ше ния за то ва, че публич но из вест-
ни ма гистра ти (окръж ният про ку рор на гр. В. и пред се да те лят на 
Апелативния съд – гр. В.) са ѝ по мог на ли за успеш но то за нея 
раз ре ша ва не на съ деб ния спор, за което им дъл жи па рич ни су ми, 
което е изпол з ва ла ка то ос но ва ние да не изпъл ни в ця лост до го-
вор но то си за дъл же ние към пред ставля ва ща та я ад во кат ска кан-
то ра за изпла ща не на дъл жи мо въз награж де ние по до го вор за 
прав на по мощ. Извън обяс не нията на ад во кат Й., кой то е стра на 
във въз ник на лия меж ду не го и про ку рор Д. Й. граж дан ски спор 
по по вод склю че ни те до го во ри за прав на по мощ, по де ло то не са 
пред ста ве ни дру ги до ка за тел ст ва, уста но вя ва щи по со че ни те 
дейст вия, ква ли фи ци ра ни ка то на ру ше ние.

Основателни са оплак ва нията на ка са то ра, че съ деб ният 
състав в мо ти ви те на об жал ва но то ре ше ние се е по зо вал на фак-
ти чески ос но ва ния, които не са по со че ни от на каз ва щия ор ган. 
Обстоятелствата, свър за ни с про це са за из д ръж ка меж ду про ку-
рор Д. Й. и нейна та ба ба, не са по со че ни от на каз ва щия ор ган ка-
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то фак ти чески ос но ва ния за из да ва не на об жал ва ния ад ми нистра-
ти вен акт и е не до пусти мо съ дът да „до мо ти ви ра“ из да ва не то му.

От ед на стра на, съ дът приема за ире ле вант ни за ан га жи ра не 
на дис ципли нар на та от го вор ност на ма гистра та об стоятел ст ва та 
кол ко е пла тил, ко га е пла тил, за що не е запла тил ця ла та уго во ре-
на су ма по до го во ри те за прав на по мощ, а от дру га – че съз да де-
на та при вид ност за дъл жи мия по про це су ал но то пред ста ви тел ст-
во ад во кат ски хо но рар е це лял фи нан со во под по ма га не, ре али зи-
ра но без са мокри тич ност и не удоб ст во, което е до ве ло до на кър-
ня ва не на прести жа на про ку рор Д. Й. и на съ деб на та власт пред 
пред ста ви те ли на ад во ка ту ра та и тех ни слу жи те ли. На прак ти ка в 
дис ципли нар но то произ вод ст во как то на каз ва щият ор ган, та ка и 
съ деб ният състав са осъ щест ви ли кос вен кон трол вър ху граж дан-
ско обли га цион но пра во от но ше ние, как во то е пра во от но ше нието 
меж ду клиент и ад во кат по до го во ра за прав на по мощ, което е не-
до пусти мо. Ако се приеме обрат но то, би оз на ча ва ло, че при все ки 
граж дан ски спор, в кой то стра на е ма гистрат, ще е на ли це на ру-
ше ние на КЕПБМ по чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ, как ва то не е цел та на 
за ко на. Посочените об стоятел ст ва не мо же да бъ дат ква ли фи ци-
ра ни ка то дис ципли нар но на ру ше ние по сми съ ла на чл. 307, ал. 2, 
т. 3 във вр. с т. 5.3, 5.4, 5.5 и 5.6 КЕПБМ от стра на на про ку рор 
Д. Й.

По из ло же ни те съ обра же ния настоящият съ де бен състав на-
ми ра, че ка то е приел, че са на ли це пред постав ки те за ан га жи ра не 
на дис ципли нар на та от го вор ност на про ку рор Д. Й., съ дът е 
поста но вил непра ви лен съ де бен акт – в на ру ше ние на ма те риал-
ния за кон. Обжалваното ре ше ние след ва да бъ де от ме не но и 
вместо не го поста но ве но но во, с което да се от ме ни про цес но то 
ре ше ние на Прокурорската ко ле гия на ВСС.

С оглед на из хо да на спо ра и на ос но ва ние чл. 228 във вр. с 
чл. 143 АПК на ка са то ра Д. Й. след ва да бъ дат при съ де ни раз-
носки в раз мер на 870 лв., от които 70 лв. – пла те на дър жав на так-
са, и 800 лв. – пла те но ад во кат ско въз награж де ние съглас но до го-
вор за прав на за щи та и съ дейст вие от 11.11.2019 г. Разноските за 
са мо лет ни би ле ти не пред ставля ват раз носки по де ло то.


