
 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 

„ЕТИЧНИТЕ ПРАВИЛА НА  ПРОФЕСИИТЕ НА 

СЪДИЯТА, АДВОКАТА И ПРОКУРОРА – ГАРАНЦИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВ ПРОЦЕС“ 

 

 

10-11 май 2019 г. 
Гр. София, хотел „Балкан“ (Шератон) 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 
 

 

 

 

 

10-ти май 2019 г., петък, 
 

 
 

 9:00 ч. – 9:30 ч.   - Регистрация на участниците; 
 

9:30 ч. – 10:00 ч.  - Откриване на семинара: встъпителни думи на  

модератора Валя Гигова, член на Висшия адвокатски 

съвет и обръщения от домакините и официалните гости: 

• Ралица Негенцова, председател на Висшия 

адвокатски съвет; 

• Ивайло Данов, председател на Софийска 

адвокатска колегия; 

• Силви Гаврилов, председател на Клуба на 

адвокатите франкофони в България; 

• Ели Елкаим, председател на Международния 

съюз на адвокатските колегии с обща правна 

традиция; 

• Базил Едер, Заместник председател на 

Парижката адвокатска колегия. 

• Жан-Пол Жан, Председател на Асоциацията на 

председателите на върховните съдилища на 

франкофонските държави; 

• Бертран Дебоск, представител на CCBE 

 

 

 
 



ПЪРВИ ПАНЕЛ:  

ЕТИЧНИТЕ ПРАВИЛА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ 
 

 

10:00 ч. – 11:00 ч.  -  ПЪРВА ЧАСТ: Eтичните правила в професията на 

адвоката, прокурора и съдията. Общи ценности за всички 

юридически професии – интегритет, добросъвестност, 

компетентност, достойнство, лоялност, независимост. 

 Модератор: адв. Валя Гигова. 

• Ели Елкаим, председател на Международния 

съюз на адвокатските колегии с обща правна 

традиция; 

• Стефан Навасел, адвокат от Парижка адвокатска 

колегия. 

• Ели Христова, адвокат от Софийска адвокатска 

колегия; 

• Мария Ганева, адвокат от Софийска адвокатска 

колегия и от Миланска адвокатска колегия. 

 

11:00 ч. – 11:30 ч.  -  Кафе-пауза 

 

11:30 ч. – 13:00 ч.  -  ВТОРА ЧАСТ: Етичните правила – гаранция за 

предотвратяване на конфликта на интереси при съдии, 

прокурори и адвокати.  

 Модератор: адв. Валя Гигова. 

• Жан-Пол Жан, съдия във Върховния съд 

на Франция, председател на Асоциацията 

на председателите на Франкофонските 

държави; 

• Капка Костова, съдия от Върховен 

касационен съд; 

• Пенка Богданова, Заместник-главен 

прокурор; 

- Дискусия. 

 

13:00 ч. – 14:30 ч.  Обяд 

 

14:30 ч. – 15:30 ч.  - ТРЕТА ЧАСТ: Етичните правила на професионалните 

участници в съдебния процес (съдии, прокурори, адвокати) 

като гаранция за справедлив процес. Гаранции за независимст 

на всяка юридическа професия; Гаранции, произхождащи от 

статута, назначение и кариерно развитие; процесуална 

дисциплина, процесуална отговорност, прозрачност.  

 Модератор: адв. Силви Гаврилов 

• Ален Лакабарат, Съдия в Наказателна 

колегия на Върховния съд на Франция 

• Юлия Ковачева, съдия от Върховен 

административен съд; 

• Елиан Улет, Национален прокурор 

“Противодействие на финансови 

престъпления” на Франция.  

- Дискусия 

 

 

15:30 ч. – 16:00 ч.  -  Кафе-пауза 



16:00 ч. – 17:00 ч.  -  ЧЕТВЪРТА ЧАСТ: Етичните правила на професията 

на адвоката и ролята на Адвокатската колегия – 

професионална дисциплина и дисциплинарна отговорност. 

Адвокатска тайна и адвокатска независимост. 

  Модератор: адв. Силви Гаврилов 

• Мартин Прадел, адвокат от Парижка 

адвокатска колегия. 

• Людмил Рангелов, адвокат от Софийска 

адвокатска колегия, Заместник-

председател на Висшия адвокатски съвет 

• Валентина Адиркова, адвокат от 

Софийска адвокатска колегия, член на 

Висшия адвокатски съвет. 

- Дискусия 

 

 

11-ти май 2019 г., събота 
ВТОРИ ПАНЕЛ 

Публичност на процеса, прозрачност. Правна информация и адвокатска тайна.  

Роля на пресата 
   

9:30 ч. – 10:30 ч.  ПЪРВА ЧАСТ: Адвокатската тайна и свободата на 

изразяване на адвоката. Ролята на журналистите при 

отразяване работата на съдебната система. Публичност, 

юридическа информация и юридическа сигурност.  

Модератор: адв. Ели Христова  

• Доминик Трико, адвокат от Парижка адвокатска 

колегия; 

• Фабиен Вехтер, президент на Лексбаз, правен 

софтуер; 

• Росен Босев, журналист  

- Дискусия. 

 

10:30 ч. – 11:00 ч.  -  Кафе-пауза 

 

11:00 ч. – 12:30 ч.  -  ВТОРА ЧАСТ: Предизвикателствата пред 

адвокатската професия, наложени от съвременните  

изисквания за защита на личните данни и законодателството 

срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. 

Адвокатската тайна и свободата на изразяване на адвоката. 

Модератор: адв. Ели Христова 

o Александър Кашъмов, адвокат от Софийска 

адвокатска колегия, експерт към програма 
„Достъп до информация“  

o Адв. Гинка Христова, адвокат от Софийска 

адвокатска колегия. 

– Дискусия. Заключение и предложения. 

 

 

 

 

 

*В програмата могат да настъпят промени.  


